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Parathënie

Synimi i arritjes së barazisë gjinore në Kosovë ka rezultuar me angazhime konkrete në
përfshirjen e objektivave të barazisë gjinore në nivelin qendror dhe atë lokal, nga ana e
institucioneve qeveritare, shoqërisë civile, organizatave ndërkombëtare, aktivisteve si dhe
ekspertëve. Por, me gjithë përpjekjet për ta trajtuar barazinë gjinore në çdo fushë të jetës së
përditshme nga këta akterë, kjo ende nuk është një realitet në praktikë. Gratë dhe burrat
në Kosovë nuk gëzojnë të drejta të barabarta, prandaj ende vazhdojnë pabarazitë shoqërore,
politike, ekonomike dhe kulturore. Këto pabarazi janë rezultat i formësimeve shoqërore të
bazuara në stereotipe të shumta gjinore të pranishme në familje, në jetën politike dhe
publike. Në të njëjtën kohë, këto janë fusha në të cilat është e mundur të veprohet, të
përvetësohen qasje të reja, dhe, përgjithësisht, të iniciohet një ndryshim më i madh.

Ky Udhëzues ka për qëllim të rrisë kapacitetet dhe aftësitë e politikëbërësve duke ofruar
hapa të thjeshtë e praktikë në drejtim të përfshirjes gjinore. Ai synon që përfshirja gjinore të
bëhet pjesë qendrore e programeve dhe politikave në të ardhmen.
Me anë të këtij udhëzuesi provohet që politikëbërësit të pajisen me njohuri të
përshtatshme për të hartuar, implementuar, monitoruar dhe vlerësuar programet e
politikat nga një perspektivë gjinore.
Po ashtu, në këtë udhëzues do të shpjegohen termat dhe konceptet themelore që kanë
lidhje me përfshirjen gjinore.
Udhëzuesi mund të përdoret në të ardhmen si një listë kontrolluese dhe do t'iu ndihmojë
për të realizuar aktivitet për arritjen e barazisë gjinore.
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PËRMBAJTJA
Hyrje

Pjesa I: Dhjetë hapa për integrimin e perspektives gjinore në procesin e politikëbërjes
Hyrje në Pjesën I
Hapi 1: Qasja integruese ndaj akterëve kryesorë : Kush janë vendimmarrësit?
Hapi 2: Integrimi i agjendës gjinore. Cila është çështja?
Hapi 3: Lëvizja drejt barazisë gjinore: Cili është qëllimi?
Hapi 4: Pasqyra e situatës: Çfarë informatash kemi?
Hapi 5: Definimi i çështjes: Hulumtimi dhe Analiza
Hapi i 6: Formulimi i intervenimeve në politika, ose projekte, nga perspektiva gjinore
Hapi i 7: Argumentimi i rastit tuaj: Gjinorja ka rëndësi
Hapi 8: Monitorimi:Mbikëqyrja e gjërave (Me ndjeshmëri gjinore)
Hapi 9: Vlerësimi: Sa keni pasur sukses?
Hapi 10: Gjinorëzimi i komunikimit
Pjesa e II: PËRMBLEDHJET GJINORE: Qasje sektoriale ndaj integrimit
Hyrje në Pjesën II
Makro ekonomia dhe tregtia
Objektivat dhe arsyetimi i politikës makroekonomike
Puna riprodhuese
Buxhetet
Liberalizimi i tregtisë
Qeverisja dhe Pjesëmarrja
Qeverisja dhe pjesëmarrja në nivelin kombëtar
Qeverisja Lokale: Decentralizimi, Planifikimi në komunitet dhe provizioni i shërbimit
Qeverisja dhe Ekonomia familjare/ Familja
Participimi dhe Qeverisja në sektorin privat
Puna
Aktiviteti ekonomik dhe shfrytëzimi i kohës: Puna prodhuese dhe riprodhuese
Papunësia, Punëkërkimi dhe ritrajnimi
Ndarja profesionale
Mundësitë e barabarta dhe diskriminimi Kushtet
e punës dhe politikat pro familjes
Arsimimi
Barazia në regjistrim dhe statistikat e përfundimit
Barazia strukturale brenda profesionit të mësuesisë
Rolet Gjinore dhe Stereotipet: Kurrikula shkollore dhe trajnimi i arsimtarëve
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Përfshirja e prindërve në arsim

Shëndetësia
Jetëgjatësia e pritshme
Shpeshtësia e sëmundjeve dhe problemeve tjera shëndetësore
Shëndeti riprodhues dhe seksual Reforma
e sektorit shëndetësor Qasja në shërbimin
shëndetësor
Dhuna në baza gjinore
Varfëria
Definimi dhe konceptualizimi i varfërisë dhe gjinisë
Matja e varfërisë
Iniciativat për zhdukjen e varfërisë
Drejtësia dhe të drejtat e njeriut - Legjislacioni kombëtar dhe të drejtat ligjore
Gjyqësori
Obligimet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut- Monitorimi dhe raportimi
Mekanizmat e mbrojtjes dhe ankesës

Shkenca, hulumtimi dhe teknologjitë informative dhe komunikatave
Gjinia si variabël shkencore
Statistikat
Mass Media
Pasqyrimet e Roleve Gjinore dhe Stereotipet
Kontrolli i Mediave, Pjesëmarrja dhe Qasja

Referencat
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Hyrje
Çka është integrimi i perspektivës gjinore?
Sipas përkufizimit të Kombeve të Bashkuara, integrimi gjinor...
"... është procesi i vlerësimit të implikimeve për burrat dhe gratë në çdo veprim të
planifikuar, përfshirë legjislacionin, politikat ose programet, në të gjitha fushat dhe në të
gjitha nivelet. Ai është një strategji për t'i bërë interesat dhe eksperiencat e grave si dhe të
burrave një pjesë përbërëse të hartimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të politikave dhe
programeve në të gjitha sferat politike, ekonomike dhe shoqërore në mënyrë që gratë dhe burrat
të përfitojnë në mënyrë të barabartë dhe pabarazia të mos përjetësohet".
Integrimi i perspektivës gjinore nuk është vetëm çështje e drejtësisë sociale, por është e
domosdoshme për sigurimin e zhvillimit njerëzor të barabartë dhe të qëndrueshëm duke
përdorur mjetet më efektive dhe më efikase.
Pse është risi "integrimi i perspektivës gjinore"?
Integrimi i perspektivës gjinore e bën dimensionin gjinor të dukshëm në të gjithë sektorët e
politikave. Barazia Gjinore më nuk konsiderohet si një "çështje e veçantë", por bëhet pjesë
e problematikës për të gjitha politikat dhe programet. Për më tepër, qasja e integrimit të
perspektivës gjinore nuk i sheh gratë si të izoluara, por i konsideron gratë dhe burrat si akterë
në procesin e zhvillimit, dhe si përfitues të saj.
Është me rëndësi të thuhet se integrimi i perspektivës gjinore dallon nga qasja "Gratë në
Zhvillim", sepse e merr si pikë të fillimit analizën e plotë dhe rigoroze të situatës
zhvillimore, në krahasim me supozimet apriori për rolet dhe problemet e grave. Përvoja
ka treguar se çështjet gjinore dallojnë në bazë të shtetit, rajonit dhe situatës konkrete.
Njëkohësisht, përvoja ka treguar gjithashtu se analiza rigoroze dhe e ndjeshme ndaj
gjinisë saktësisht i zbulon nevojat dhe prioritetet e veçanta gjinore, po ashtu edhe
pabarazitë gjinore në kuptimin e mundësive dhe rezultateve. Integrimi i perspektivës
gjinore synon t'i adresojë këto probleme.
Duke u nisur nga kjo që u tha ma lartë, është e qartë se qasja e "Integrimit të perspektivës
gjinore" nuk e zëvendëson domosdoshmërisht nevojën për politika, programe ose projekte
të veçanta për barazinë gjinore. Niveli i intervenimit (prej "ndjeshmërisë gjinore" bazike
deri te programet e kompletuara që e shënjestrojnë gjininë) do të varet nga nevojat dhe
prioritetet e veçanta që identifikohen nga vlerësimi i situatës nga aspekti i ndjeshmërisë
gjinore.
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Në fund, si një strategji e kompletuar, integrimi i perspektivës gjinore duhet gjithashtu ta
adresojë ambientin (korporatat, zyrat), në të cilin politikat dhe programet zhvillohen dhe
implementohen. Së këndejmi, strategjia për integrimin e problematikave gjinore në
programe duhet të shoqërohet me një strategji për të siguruar se ambienti punues është i
ndjeshëm në aspektin gjinor, duke garantuar mundësi dhe trajtim të barabartë për burrat dhe
gratë. Gjithashtu duhet të sigurohen kapacitetet e mjaftueshme teknike dhe burimet njerëzore
për implementimin e suksesshëm të integrimit gjinor.
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Si ta përdorni këtë udhëzues?
Ky udhëzues është i ndarë në dy pjesë:
Pjesa I - Dhjetë hapa për integrimin e perspektivës gjinore në procesin e
politikëbërjes
Pjesa e parë e këtij udhëzuesi paraqet udhëzim praktik për integrimin e perspektivës
gjinore në çdo fushë të politikave, apo të sektorëve. Procesi i integrimit të perspektivës
gjinore është i ndarë në 10 etapa dhe secila etapë është e përshkruar me ndihmën e
mjeteve të ndryshme , listave kontrolluese dhe ushtrimeve.
Ndonëse këta 10 hapa janë paraqitur si një cikël, ju duhet të filloni me hapin i cili është më i
përshtatshmi për çështjen e caktuar konkrete.
Pjesa II - Përmbledhjet Gjinore: Një qasje sektoriale ndaj integrimit
Pjesa e dytë është e ndarë në seritë "Përmbledhje Gjinore", të organizuara në bazë të
fushës së sektorit, apo të politikës. Këto i spikasin "Çështjet Kryesore Gjinore" në secilën
fushë, argumentet kryesore për integrimin e perspektivës gjinore në fushat përkatëse, si dhe
indikatorët e mundshëm të progresit dhe pikat fillestare për veprim.
Qasja "Hap pas hapi", e përkufizuar në pjesën e parë të udhëzuesit, kësisoj mund të
përdoret si kornizë për të punuar me aspektet më substanciale të përkufizuara në pjesën e dytë.

Pjesa II fillon me një hyrje më të detajshme në shfrytëzimin e Përmbledhjeve Gjinore.
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Pjesa I
10 hapa për integrimin e perspektivës gjinore në procesin e politikëbërjes
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Hyrje në Pjesën I
10 Hapa për integrimin e perspektivës gjinore në procesin e politikëbërjes

Sipas definicionit, integrimi i perspektivës gjinore përfshin integrimin e perspektivës
gjinore dhe analizën gjinore në të gjitha etapat e dizajnimit, implementimit dhe vlerësimit të
projekteve, politikave dhe programeve.
Pjesa I e këtij udhëzuesi paraqet udhëzimet praktike dhe këshillat për përkthimin e kësaj
teorie të integrimit të perspektivës gjinore në praktikë. Për ta bërë këtë, pjesa e parë i
shqyrton 10 etapa të ndryshme, por të ndërvarura në procesin e projektit apo të politikës.
Integrimi i perspektivës gjinore nuk është një ushtrim i izoluar, por pjesë përbërëse e ciklit të
projektit apo të politikave.
Pjesa I faktikisht mund të konsiderohet si një listë kontrolluese. Kjo listë kontrolluese do t'ju
ndihmojë juve që t'i identifikoni aktivitetet të cilat tashmë i keni implementuar,
duke ju ofruar një udhëzim për zgjerimin e qasjes tuaj ndaj integrimit të perspektivës
gjinore.
10 hapat për integrimin e perspektivës gjinore përfshijnë:
Hapi 1: Qasja integruese ndaj akterëve kryesorë: Kush janë vendimmarrësit?
Hapi 2: Integrimi i agjendës gjinore. Cila është çështja?
Hapi 3: Lëvizja drejt barazisë gjinore: Cili është qëllimi?
Hapi 4: Pasqyra e situatës: Çfarë informata kemi?
Hapi 5: Definimi i çështjes: Hulumtimi dhe Analiza
Hapi i 6: Formulimi nga perspektiva gjinore i intervenimeve në politika ose projekte
Hapi i 7: Argumentimi i rastit tuaj: Gjinorja ka rëndësi
Hapi 8: Monitorimi: Mbikëqyrja e gjërave (Me ndjeshmëri gjinore)
Hapi 9: Vlerësimi: Sa keni pasur sukses?
Hapi 10: Gjinorëzimi i komunikimit
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A është integrim i perspektivës gjinore vërtet shumë i komplikuar?
Nuk duhet të ndjeheni të friksuar nga detyra e integrimit të perspektivës gjinore. Ndonëse është
e vërtetë se analiza e thellë gjinore kërkon nivel të sofistikuar të ekspertizës, atëherë kur kjo
kërkohet, mund t'ju lihet në dorë ekspertëve.
Në pjesën më të madhe, aspekti praktik i integrimit të perspektivës gjinore ka të bëjë me
respektimin e listës kontrolluese të pyetjeve për të siguruar se nuk iu ka ikur ndonjë gjë. Ka të
bëjë me parashtrimin e pyetjeve të duhura, ashtu që të shihni se kah duhet të orientohen
resurset e kufizuara. Integrimi i perspektivës gjinore është proces i domosdoshëm për
arritjen e barazisë gjinore në mënyrë më efektive dhe më efikase.
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1. Qasja integruese ndaj akterëve kryesorë: Kush janë vendimmarrësit?

H ap i 1
Hapi i parë ka të bëjë me kontekstin e projektit dhe politikëbërjes. Akterët e përfshirë në
proces, krahas vlerave të tyre dhe të kuptuarit të çështjeve gjinore, do ta determinojnë në
mënyrë të rëndësishme rezultatin e politikave apo projektit tuaj.

Gjatë hapit të parë, ju duhet të kërkoni t'iu përgjigjeni pyetjeve të mëposhtme:

•

Kush janë akterët? A përfshihen tek ata edhe individë apo grupe që kanë
"perspektivë gjinore"?
Integrimi i perspektivës gjinore nënkupton që aktorët "gjinor" duhen të identifikohen
dhe përfshihen për gjatë tërë ciklit të politikave ose projekteve. Akterët e shumtë sjellin
përgjegjësi më të madhe dhe llojllojshmëri më të gjërë të opsioneve në procesin e
politikëbërjes. Ata gjithashtu sjellin shumë 'sisteme të kontrollit", përkundër
pikëvështrimeve të ndryshme. Ndërmjetësimi i pikëvështrimeve të ndryshme do të
rezultojë me një politikëbërje më të mirë.

•

A ekziston balanci gjinor të gjitha institucionet dhe organizmat e përfshirë?
Nëse ekziston një disbalancë e fuqishme mes akterëve kryesorë ose në grupin e
politikëbërjes, merrni masa që të përfshini më shumë pjesëtarë të gjinisë të
nënpërfaqësuar - qofshin ata burra, apo gra. Kjo është çështje e përgjegjshmërisë dhe
besueshmërisë.

•

Ku mund të gjendet ekspertiza gjinore?
Akterët me ekspertizë gjinore do t'ju ndihmojnë që t'i identifikoni pikat fillestare për
integrimin e perspektivës fillestare dhe implementimin e qasjes integruese. Përgjatë tërë ciklit
të projektit apo të politikëbërjes,këta ekspertë do të jenë aleatë të rëndësishëm për
ju. Një ekspertizë e tillë mund të gjendet tek kolegët politikëbërës, akademikët,
këshilltarët, OJQ-të, grupet e komunitetit, ose partnerët zhvillimorë. Sjellja e kësaj
ekspertize nënkupton integrimin e perspektivës gjinore në nivelin më themelor
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Lista kontrolluese e akterëve të ndjeshëm
gjinorë
A janë përfshirë në ciklin e politikave ose projekteve individët dhe
grupet e mëposhtme?

• Pikat kryesore gjinore në ministritë apo departamentet tjera?
• Partnerë zhvillimorë me mandat të barazisë gjinore?
• Ekonomist qeveritar, apo i pavarur, me perspektivë gjinore?
• Përfaqësues burra dhe gra të interesave të sektorit privat?
• Rrjete të organizatave të OJQ-ve të grave, apo atyre gjinore?
• OJQ apo grupe të komunitetit që i përfaqësojnë interesat gjinore të burrave?
• OJQ relevante sektoriale, apo "të interesit të veçantë", që kanë interes ose përvojë në
çështje gjinore?
• Grupe apo avokatë për të drejtat e njeriut?
• NGO apo grupe lobuese për integrim në Bashkimin Europian?
• Think tank apo analistë të politikave me përvojë dhe ekspertizë të çështjve gjinore?
• Akademikë ose hulumtues nga departamentet universitare për studime gjinore?
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2. Integrimiiaxhendësgjinore: Cila është çështja?
Gjatë hapit të dytë, së pari duhet ta identifikoni problemin, apo çështjen kryesore zhvillimore.
Kjo mund të realizohet duke iu përgjigjur këtyre çështjeve themelore. Një pyetje kryesore:

•

Cili është subjekti i iniciativës të projektit, apo politikëbërjes suaj?

Ky subjekt pastaj duhet të analizohet nga perspektiva gjinore në mënyrë që të saktësohet se kur,
ku, dhe si duhet të aplikohen iniciativat specifike të integrimit të perspektivës gjinore. Pyetja në
vazhdim do t'ju ndihmojë të përcaktoheni se çka është "çështja gjinore".

•

A ndikohen burrat dhe gratë prej kësaj çështjeje në aspektet e ndryshme?

Përgjigjja ka mundësi të jetë "Po". Kjo do të thotë se duhet të definohen mënyrat e veçanta në të
cilat burrat dhe gratë janë të ndikuar (shih Integrimin e perspektivës gjinore - hapat 4
dhe 5). Analiza gjinore është pjesë vitale e qartësimit të dimensionit të saktë gjinor të një
çështje.
Hapi 2 është shikimi juaj i parë përmes "thjerrëzave/syzeve gjinore". Derisa në këtë nivel ju
ende nuk do t'i identifikoni problemet specifike gjinore që kërkojnë zgjidhje me politika, hapi 2 do
t'ju ndihmojë që t'i vlerësoni aspektet gjinore të çështjeve që duken neutrale nga aspekti gjinor.
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3. Lëvizja drejt barazisë gjinore: Cili është qëllimi?
Pasi që ta keni identifikuar "subjektin" e projektit tuaj dhe hapat e iniciativës politikëbërëse,
ju duhet ta specifikoni qëllimin. Këtë mund ta bëni duke pyetur:

•

Çfarë duam të arrijmë?

Në hapin e dytë, ju do t'i identifikoni dimensionet gjinore që janë të mishëruara me çështjet e
politikave. Gjithashtu, është po aq e rëndësishme që ta bëni të qartë dimensionin gjinor në
qëllimin e politikave tuaja. Kjo mund të ndodhë në dy mënyra të ndryshme dhe mund të
identifikohet duke parashtruar dy pyetje të ndryshme:

•

A është qëllimi i ndarë sipas gjinisë?
Qëllimi i politikave, ose i projekteve, duhet t'i adresojë të gjitha dallimet në mes
burrave dhe grave dhe të kërkojë adresimin e tyre. Nëse burrat dhe gratë kanë
nevoja të ndryshme, atëherë qëllimi duhet të jetë që të plotësohen nevojat e grave
dhe të burrave. Nëse burrat dhe gratë janë në disfavor në një situatë të caktuar,
atëherë qëllimi i politikave duhet të kërkojë ta përmirësojë këtë disbalancë. Këto janë
qëllime korrektive"; ato kanë të bëjnë me plotësimin e nevojave praktike të burrave
dhe grave.

• A përfshin qëllimi një përkushtim më të gjerë në përmirësimin e barazisë gjinore?
Qëllimi i politikave, apo projekteve, gjithashtu duhet të analizohet në dritën e barazisë
gjinore në një aspekt më të gjerë. Ndoshta elementet e institucioneve, struktura apo
parimet bazike që e kontekstualizojnë çështjen, në mënyrë fundamentale e pengojnë
barazinë faktike në mes burrave dhe grave. Nëse është kështu, qëllimi duhet të zgjerohet
për t'i adresuar edhe këto elemente. Këto qëllime janë "transformuese"; ato kanë të
bëjnë me transformimin e institucioneve dhe strukturave (sociale, politike, ekonomike,
kulturore, etj.), kështu që barazia e plotë gjinore mund të arrihet më lehtë.
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4. Pasqyra e situatës: Çfarë informatash kemi?
Në hapin e dytë e keni definuar se cila është çështja e politikave tuaja dhe i keni
identifikuar dimensionet potenciale gjinore të kësaj çështjeje. Në hapin e tretë i keni
identifikuar qëllimet e përgjithshme të synuara nga intervenimet e politikave apo projekteve tuaja,
dhe keni siguruar që të jenë të ndjeshëm në aspektin gjinor.
Në hapin e katërt, "Pasqyra e situatës", duhet të filloni të mendoni për definimin e pyetjes tuaj dhe
intervenimeve potenciale të politikave. Për ta bërë këtë, është e rëndësishme që ta
keni inventarin e:

•
•
•
•
•

Çfarë dini?
Çfarë nuk dini?
Cilat intervenime në projekte apo politika kanë ndodhur tashmë?
Çfarë është duke ndodhur aktualisht?
Cilat intervenime tjera të ndërlidhura janë planifikuar?

Përgjigjja në pyetjet e mësipërme do t'ju ndihmojë të fokusoheni në "plotësimin e
zbrazësive" duke porositur apo realizuar hulumtime të nevojshme, dhe duke planifikuar
iniciativa plotësuese, e jo duke e "zbuluar rrotën". Pasqyrimi i situatës është etapë kritike për
përfshirjen e efikasitetit në procesin integrues.
Tri mjete dhe tri ushtrime sugjerohen si ndihmesë për t'iu përgjigjur pyetjeve të mësipërme:
1) Ushtrimi i pasqyrimit
2) Rishikimi i politikave nga perspektiva gjinore
3) Rishikimi legjislativ nga perspektiva gjinore
Mjeti i integrimit të perspektivës gjinore - Ushtrimi i pasqyrimit
Një mjet i rëndësishëm përfshin realizimin e ushtrimit të pasqyrimit në raport me çështjen
sektoriale, apo të politikave, të cilën po e adresoni, në mënyrë që t'i shënoni sistematikisht
ato që i dini dhe që nuk i dini; gjithashtu edhe intervenimet e kaluara, ato aktuale dhe ato që do të
ndodhin. Nuk ju nevojiten burime financiare shtesë për ta realizuar këtë ushtrim.
Koha e kërkuar: Koha që kërkohet për ta plotësuar tabelën e mëposhtme është minimale. Por, pasi
ju duhet të pritni për informata nga kolegët, mund të pritni që ushtrimi të kërkojë një apo dy javë.
Burimet ndihmëse të informatës:
• Baza e të dhënave e legjislacionit qeveritar
• Baza e të dhënave e dokumenteve qeveritare
• Baza e të dhënave e hulumtimit të kontraktuar nga qeveria
• Baza e të dhënave e ndihmës teknike të financuar nga donatorët
• Baza e të dhënave e aktiviteteve të OJQ-ve
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Metodologjia: Bazuar në informatat që i keni dhe mund t'i qaseni nga kolegët dhe
aktoret tjerë, plotësoni tabelën rresht pas rreshti:
1. Rreshti i parë (Çështjet sektoriale ose të politikave: Identifikoni çështjet kryesore të
politikave (Këto mund të jenë nënsektorë, apo nënçështje). Shfrytëzoni aq kolona sa ju
nevojiten.
2. R r e s h t i i d y t ë ( P y e t j e t G j i n o r e ) : Parashtroni pyetje për dimensionet
potenciale gjinore të nënçështjeve (Këto pyetje mund të identifikohen gjatë hapit të dytë,
duke ju përgjigjur pyetjes: "A ndikohen burrat dhe gratë në të njëjtën mënyrë nga kjo
çështje?).
3. R r e s h t a t s h t e s ë : Prej këtu plotësojeni atë që dini për këtë çështje në përputhje me
kategoritë në kolonën e majtë. (Informacionet në italics nevojiten për t'ju udhëzuar në
plotësimin e tabelës).
Shfrytëzimi i rezultateve tuaja: Pasi që ta keni plotësuar tabelën në mënyrën më të plotë ,
zbraztësitë e mbetura duhet të tregojnë se ku mund të ketë nevojë për hulumtim dhe politika
shtesë. Freskimi i tabelës tuaj mund të shërbejë si mjet monitorues i progresit tuaj në integrimin gjinor.
1. Çështjet sektoriale
ose të politikave
2.

Pyetjet gjinore

USHTRIMI I PLANIFIKIMIT GJINOR2
Çështja 1

Cilat janë pyetjet të cilat duhet t'i
parashtroni me qëllim të identifikimit të
cilavedoqoftë "dimensione gjinore"të
çështjes? Çfarë dëshironi të mësoni, në
aspektin e barazisë gjinore?

Çështja 2

Çështja 3 , etj.

Cilat janë
Cilat janë
"pyetjet gjinore" "pyetjet gjinore"
e Çështjes 2?, etj. e Çështjes 3?, etj

Çfarë dini?
3. Indikatorët
(kuantitativë dhe
kualitativë)

A ekzistojnë indikatorë që i potencojnë
çështjet gjinore dhe të cilët monitorohen
rregullisht? Cilët janë ata? Kush i
mbikëqyr?

4.

A keni raporte hulumtuese të cilat i theksojnë
çështjet gjinore? A kanë kolegët tuaj raporte
të t illa ?

Raportet e
hulumtimeve në
dispozicion

5. Programet
qeveritare

A ekzistojnë programe qeveritare të cilat e
adresojnë Çështjen 1? A është adresuar
dimensioni gjinor në mënyrë të qartë?

6. Politikat/Legjislacioni Cilat politika dhe cili legjislacion e adreson
qeveritar
çështjen 1? A e marrin parasysh edhe
d i m en s io n in g jin o r?
7.

Projektet e OJQ-ve

8. Aktivitetet e
donatorëve

A keni njohuri për projektet e OJQ-ve që
merren me Çështjen 1? A e përfshijnë ato
dimensionin gjinor?
Cilat aktivitete të donatorëve e adresojnë
Çështjen 1? A janë të adresuara çështjet
gjinore?

Shënim: Ky ushtrim i pasqyrimit nuk është kornizë analitike. Ai nuk do t'i sugjerojë zgjidhjet
apo intervenimet potenciale të politikave. Por, ai do t'ju ndihmojë që ta kuptoni se me cilat
"mjete" duhet të punoni në mënyrë që ta siguroni integrimin gjinor në politikat ekzistuese,
programet ose të dhënat.
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Shembulli i ushtrimit të pasqyrimit:
Faqja në vazhdim tregon një shembull të shkurtër se si mund ta përdorni mjetin 1 për ta
pasqyruar situatën në sektorin e teknologjive informative dhe komunikatave në "Shtetin X"
Pasi që të përfundohet "pasqyra", duhet të shënohet se cilat fusha kërkojnë më shumë analizë
dhe hulumtim gjinor.
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A. Neimanis

Çështjet
sektoriale/ të
politikave
Pyetjet gjinore

PJESA I

TEKNOLOGJITË INFORMATIVE DHE KOMUNIKATIVE (TIK) në Rajonin X
Qasja në Internet
Zhvillimi i E-biznesit për NVM-të

Vendet e punës në sektorin IT

A kanë gratë dhe burrat qasje të barabartë në
internet?
Cilat janë efektet e disbalancës gjinore?
A e përdorin burrat dhe gratë internetin për
qëllime të ndryshme?

A janë burrat dhe gratë të përfshirë në mënyrë të
barabartë në zhvillimin e e-biznesit?
A do të ndikojë e-biznesi në mënyra të
ndryshme te burrat dhe gratë?

A kanë burrat dhe gratë qasje të barabartë në vendet e
punës në sektorin IT? Cilat janë pengesat? Cilat janë
efektet e disbalancës gjinore?

Indikatorët
(kuantitativë
dhe kualitativë)

Statistikat e përdoruesve të internetit nuk janë të
ndara në bazë të gjinisë

74% e menaxherëve të NVM-ve janë meshkuj.
Nuk ka të dhëna specifike për NVM menaxherët e
e-biznesit.

Të dhënat e hulumtimit të tregut të punës:
73% e vendeve të punës në IT janë burra
91% e punëve menaxheriale në IT janë burra
71 % e studentëve të IT janë burra

Raportet e
hulumtimeve
nëdispozicion

Një rishikim i sektorit të IT i kohëve të fundit nga
Ministria e Komunikimeve nuk ka potencuar
implikime gjinore

Çfarë dini?

Programet qeveritare

Politikat/Legjislacioni
qeveritar

Vlerësimi i impaktit gjinor tashmë është bërë për
NVM-të në përgjithësi - duhet të angazhohet një
ekspert për t'i aplikuar konkluzionet e veçanta ndaj ebiznesit.
Një pilot projekt i vogël në distriktin B për rritjen e
Aktualisht nuk ka programe.
numrit të grave të përfshira në sektorin NVM.
Nuk ka programe për zhvillim të e-biznesit.
Janë draftuar politika të reja për zhvillim të eËshtë draftuar një koncept-punim i ri mbi qasjen
universale. Gjinia nuk është përmendur. Grupet e biznesit. Nuk është përfshirë aspekti gjinor.
veçanta të shënjestruara:
Kodi i Punës e ndalon diskriminimin gjinor.
-nxënësit e shkollave fillore
- të p a p u n ë sua rit

Projektet e OJQ-ve

OJQ-ja Z e grave rurale aktualisht u ofron grave
trajnim për përdorimin e kompjuterit.
-projekte tjera?

Aktivitetet e donatorëve

Donatori Y aktualisht e financon internetin gratis
nëpër biblioteka. Nuk ka dimension që dukshëm
këtë projekt.

OJQ Qendra për përkrahje të biznesit në
distriktin R
Trajnimi NVM për gratë realizuar nga OJQja Q në 5 qytete
Donatori Z financon inkubatorët për e-biznes
në distriktin B, në bashkëpunim me gjinor në
programin qeveritar.

Nuk është kërkuar vlerësimi i impaktit gjinor për
efektet e këtij disbalanci.

Aktualisht nuk ka programe.

Kodi i Punës e ndalon diskriminimin gjinor.
Politika "Arsimim për të gjithë" e përmendë
synimin e përfshirjes së barabartë të djemve dhe
vajzave në të gjitha programet (si është situata me
inxhinieri dhe IT?)
OJQ "Gratë në shkencë" - nuk e di saktësisht se
çfarë bën kjo OJQ.

Nuk dihen.
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Mjetet për integrimin gjinor -rishikimi i politikave nga perspektiva gjinore
Pasi që të jetë pasqyruar gjendja, një rishikim më i thellë i politikave nga
perspektivat gjinore do t'ju ndihmojë në vlerësimin e shkallës në të cilën
problematikat gjinore reflektohen aktualisht në politikat dhe programet publike.
(Mund ta angazhoni një ekspert gjinor për t'ju ndihmuar në këtë detyrë).
Ky proces konsiston në analizimin e këtyre elementeve të politikave:
(a) Barazia gjinore si prioritet i politikave:
A ekziston obligim apo deklaratë e vullnetit politik, për ta përmirësuar barazinë
gjinore në nivelin kombëtar, rajonal apo lokal?
Një dokument i politikave (për shembull, Plani Kombëtar, Rajonal apo Lokal për
Barazi Gjinore) që qartazi e shprehë përkushtimin qeveritar ndaj barazisë gjinore si
çështje, është e rëndësishme, sepse paraqet një obligim për zhvillimin e politikave
sektoriale nga perspektiva gjinore.
Auditimi juaj i politikave duhet të fillojë me rishikimin e ekzistimit të politikave të
barazisë gjinore në përkushtimet kryesore të politikave të mëdha.
Së dyti duhet të rishikoni nëse ky mandat cartazi i definon se si dhe nga kush duhet
të bëhet integrimi gjinor, sepse kjo duhet të përcaktoj vijat e përgjegjësisë.
Cdo politikë e besueshme duhet gjithashtu t'i përcaktojë konkretisht qëllimet,
objektivat dhe indikatorët e suksesit.
(b) Politikat sektoriale mbi integrimin gjinor:
A kanë ministritë ose departamentet politikat specifike për integrimin gjinor?
Në dokumentin e politikave ( plan ministror apo sektorial për barazinë gjinore) duket të
përfshihet mandati për integrimin gjinor. Politikat e këtilla duhet të bëjnë të qartë si
dhe nga kush duhet të realizohet integrimi gjinor dhe gjithashtu t'i përcaktojë
konkretisht qëllimet objektivat dhe indikatorët e suksesit.
(c) Qasja e ndjeshme gjinore ndaj politikave programeve:
A reflektojnë perspektiven gjinore politikat në secilën sektor apo fushë të politikave?
Një rishikim i të gjitha politikave dhe programeve në fushat specifike në sektoret apo
politikat specifike duhet të realizohet për të analizuar më plotësisht shkallën në të
cilën perspektiva gjinore është marrë në konsideratë. Ky rishikim duhet të
parashtrojë pyetjen dhe ta kërkojë përgjigjen si vijon:
- A ka qenë ekspertiza gjinore pjesë e inputeve të informatave dhe këshillimeve gjatë
formulimit të programve dhe politikave.
- A e adreson politika qartazi çështjet gjinore në definimin e problemit?
- Veprimet dhe zgjidhjet e politikave a i marrin në konsideratë ndikimin potencial të ndryshëm ndaj
burrave dhe grave? A janë identifikuar grupet e shënjesturar grupet duke u marrë kjo për
bazë?
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Auditimi gjinor i politikave duhet t'i identifikojë zbrastirat që mund të kërkojnë
politika të reja ndaj çështjeve specifike gjinore ( psh. politikat mbi dhunën gjinore, ose
kundër diskriminimit në fuqinë punëtore).
Mjetet për integrimin gjinor- Rishikimi legjislativ nga perspektiva gjinore
Ngjajshëm, një rishikim i legjislacionit ekzistues mund të realizohet për të
analizuar shkallën në të cilën perspektiva gjinore është integruar në legjislacionin
aktual. Kjo duhet të bëhet nga një person që ka ekspertizë ligjore dhe gjinore.
Rishikimi legjislativ nga perspektiva gjinore duhet të parashtrojë pyetje dhe të
kërkoj përgjigje si vijon:

*A ekziston legjislacion themelor adekuat i cili i parandalon diskriminimin në
bazë të gjinisë ( kushtetuta, aktet kundër diskriminimit etj)
* A ekziston ndonjë dëshmi e diskriminimit të hapur ndaj burrave apo grave në cilin do
legjislacion?
* A ekziston dëshmi se implementimi i legjislacionit mund të rezultojë në
diskriminimin indirekt ndaj burrave dhe grave në legjislacione tjera?
* A ka qenë ekspertiza gjinore pjesë e informacioneve dhe konsultimeve gjatë
draftimit të legjislacionit?
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5. Definimi i çështjes: Hulumtimi dhe analiza

"Pasqyrimi i situatës" (4) e ka caktuar hapësirën se ku kërkohet në mënyrë
specifike perspektiva e integrimeve gjinore: Politikat ekzistuese ndoshta duhet të
ndryshojnë në mënyrë që ta përfshijnë perspektiven gjinore apo politikat e reja
duhet të zhvillohen. Hapi i 4 do të duhej ta bënte të qartë se ku janë mangësitë në
informacionet tuaja aktuale.
Gjatë hapit të 5 ju do të duhet të realizoni apo të kontraktoni një hulumtim i cili
do t'i përmbushë këto zbrastësi. Gjatë hapit të 5, kjo ka rëndësi absolute për ta
garantuar besueshmërinë, efikasitetin dhe efektivitetin në cilindo projekt apo pol i t i
kë që e z hvi l l oni .
Kjo fazë përfshinë:

•
•
•

Specifikimin e pyetjes hulumtuese
Përcaktimin e inputeve të domosdoshme
Dizajnimin dhe/ose kontraktimi i hulumtimit

1) Specifikimi i pyetjes hulumtuese:
Pyetja hulumtuese duhet të jetë konkret dhe specifike ashtu që të jetë e
dobishme për politikëbërjen ose zhvillimin e projekteve. Faktori më kryesor do të jetë
të kuptuarit se cfarë rezultati kërkohet nga hulumtimi. Kjo është e domosdoshme për t'i
krijuar saktësisht termat e referencës për hulumtuesit.
Cili është rezultati i dëshiruar nga hulumtimi?
Analiza e situatës: Nëse nuk e keni absolutisht asnjë të dhënë për temën e dhënë mund
të kërkohet analiza e situatës. Si do qoftë keni parasysh se analiza e situatës
nuk ju ofron opsione konkret të politikave apo rekomandimeve
Opsionet e Politikave/ Rekomandimet: Nëse qëllimi i juaj është zhvillimi i
politikave konkrete hulumtuesit dhe analistët e politikave duhet të ju ofrojnë me një
abstrakt të politikave që i përfshinë disa opsione që i spikasin përpar[sit dhe mangësit
e secilës. Këto konsiderata duhet të përfshin çështjet e:
* efikasitetit (analiza e shpenzimeve dhe përfitimeve), *
dobishmërisë (mbulimi gjërsia dhe qëndrueshmëria)
Shkalla në të cilën janë adresuar çështjet gjinore: a janë plotësuar nevojat e burrave dhe grave?
A janë transformuar kornizat e roleve gjinore?
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2) Përcaktimi i inputeve të domosdoshme:
Hulumtimi mund të zhvillohet në një apo në dy mënyra:

•
•

Brenda organizatës; ose
Jashtë organizatës ( Ekspertëve individual, grupeve të shoqërisë civile think tankve ose kompanive komerciale hulumtuese)

Buxheti juaj, kapacitetit teknik dhe ekspertiza së bashku me gjerësinë e hulumtimit janë
faktorë që do ta përcaktojnë se cilën rrugë do ta zgjidhni. Në çdo rast, ata që e
realizojnë hulumtimin duhet t'i plotësojnë kriteret e mëposhtme.:
9 ekspertizë substanciale mbi çështjet sektoriale dhe politikat;
9 ekspertiza gjinore ( trajnimi profesional dhe ose akademikë në teorinë gjinore në raport
me politikat publike) ;
9 ekspertizë teknike specifike sic kërkohet në pyetjen hulumtuese (i.e. modelimi ekonomik
dizajnimi i hulumtimit etj)
Balanci i përshtatshëm i këtyre 3 elementeve është shumë i rëndësishëm për krijimin
e opsioneve të politikave. Do të ju duhet ta përfshini një ekip të hulumtuesve për t'i
siguruar të tri kapacitetet.
3)Kontraktimi i hulumtimit:
Pa marrë parasysh nëse hulumtimi realizohet brenda apo jashtë organizatës ju duhet
të ju referoheni këtyre pyetjeve gjatë vlerësimit të pyetjeve për hulumtim:
Lista kontrolluese për vlerësimin e propozimeve të hulumtimin:
9 Akterët: Kush do të jetë i përfshirë në mbledhjen dhe analizimin e të dhënave? A është
siguruar balanci gjinor dhe perspektiva ( ekspertiza gjinore)?
9 Subjektet: A do të hulumtohet gjendja e dy gjinive? A do të ndahen të
dhënat sipas gjinisë?
9 Metodologjia: Cfarë metodologjie duhet të përdoret? A është ajo e ndjeshme
ndaj nevojave të veçanta të burrave dhe grave? (p.sh konfidencialiteti, ndjeshmëria
ndaj disa çështjeve)
9 Boshtet Analitike: A e përfshinë hulumtimi gjininë si një variabël të
rëndësishme në përcaktimin e proceseve shoqërore? A janë marrë në konsideratë
edhe boshtet tjera të rëndësishme për analizë? (etniciteti, statusi socioekonomik, lokacioni gjeografikë etj.)?
9 Korniza teorike: A janë demonstruar njohuritë mbi kornizat e analizës
gjinore? A do të përdoren këto korniza mbi analizën e të dhënave?
9 Besueshmëria: A janë ndërmarrë hapa për ta siguruar se rezultatet do të jenë të
besueshëm në sytë e të gjithë akterëve. ( Ata do ta kenë mundësin që të japin inpute
dhe komente)
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6. Formulimi i intervenimeve në politika ose projekte nga perspektiva gjinore
Pasi që ti keni mbledhur dhe analizuar të dhënat dhe informatat e nevojshme ju do të
duhet të vendosini për mënyrën e duhur të veprimit në mënyrë që të shkoni drejt qëllimit
të artikuluar në hapin 3.
Të përzgjedhurit e rrugës " të duhur" për intervenimin në politika ose projektin nuk është
aq e thjeshtë. Kjo kërkon balancimin e një numër konsideratash të
rëndësishme që përfshinë:
Konsideratat më të rëndësishme për opsionet e politikave:
9 dobishmëria - analiza e shpenzimeve dhe përfitimeve;
9 efektiviteti - shkalla në të cilën do të realizohet qëllimi juaj
9 drejtësia sociale, përfshinë barazinë gjinore- nivelin në të cilën adresohen dhe
kompensohen disavantazhet sociale dhe historike në mes grupeve të ndryshme.

Ndikimi ekonomik, social, barazi, komuniteti, ambienti dhe llojet tjera të ndikimit të
secilit opsion duhet të vlerësohet. Për ta siguruar perspektiven gjinore, "ndikimi i
vlerësimit gjinor" duhet të realizohet për secilin opsion. Kjo duhet t'i marrë në
konsideratë pyetje kryesore në vijim:
Lista kontrolluese e vlerësimit ndikimit gjinor:
- Çfarë përfitimi (financiar, njerëzor) do të ju sjellë opsioni burrave dhe grave?
- Çfarë kostoje ( financiare, njerëzore do të ketë opsioni tek burrat dhe gratë)?
- Si e perceptojnë aktorët gra dhe burra opsionin në kuptimin e kostos, përfitimit,
pranueshmërisë dhe aspektit praktikë?

Rezultatet e këtij vlerësimi duhet të merren në konsideratë kur analizohen opsionet
e politikave. Gjithashtu, duhet të konsideroni :
Cilat mund të jenë pasojat e gjëra nëse nuk arrihet të pranohet opsioni i
ndjeshëm gjinor. (Shih hapin 7)

Pas analizimit me kujdes të këtyre faktorëve do të jeni të gatshëm ta
formuloni intervenimin tuaj. Kjo do ta nxisë përgatitjen aktuale të
dokumentit të politikave apo të projektit.
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Lista kontrolluese e integrimit gjinor për projektet dhe politikat:
B Informacion Njohës: A theksohet dimensioni gjinor? A është justifikuar ai me argumente
logjike e bindëse për integrimin gjinor?

Synimi: A reﬂekton synimi i ndërhyrjes së propozuar nevojat si të burrave ashtu dhe të grave?
A kërkon ky synim të korrigjojë mungesën e ekuilibrit gjinor nëpërmjet adresimit të nevojave
praktike te burrave e grave? A kërkon ky synim të transformojë institucionet të cilët
përjetësojnë pabarazinë gjinore?
Përfituesit e planifikuar: A është ekuilibri gjinor brenda grupit përfitues të planifikuar?
Objektivat: A adresojnë objektivat nevojat e burrave dhe të grave gjithashtu?
Aktivitetet: A përfshijnë aktivitetet e planifikuara burrat dhe gratë gjithashtu?
Treguesit: A janë zhvilluar tregues për të matur progresin për përmbushjen e çdo objektivi?
Zbatimi: Kush do ta zbatojë ndërhyrjen e planifikuar? A janë kualifikuar partnerët në
integrimin gjinor në mënyrë që perspektiva gjinore të mund të mbahet e qëndrueshme gjatë gjithë
zbatimit? A do të marrin pjesë në zbatim si burrat ashtu edhe gratë.
Monitorimi dhe Vlerësimi: A përfshin strategjia e monitorimit dhe vlerësimit një
perspektivë gjinore?
Rreziqet: A konsiderohet si një rrezik potencial konteksti më i madh i roleve gjinore
dhe marrëdhënieve brenda shoqërisë (stereotipet ose barrierat strukturore të cilat mund
të pengojnë pjesëmarrjen e plotë të burrave e grave në sferën publike)?
Buxhetet: A kanë qenë shumat financiare të "argumentuara për përkatësinë gjinore" për
të siguruar që burrat e gratë së bashku të përfitojnë në mënyrë të barabartë nga ndërhyrja e
planifikuar? A ka qenë e nevojshme të përfshihet në buxhet kryerja e kualifikimeve për
sensibilizimin ndaj përkatësisë gjinore ose angazhimi i ekspertëve të
përkatësisë gjinore?
Anekset: A ka ndonjë dokument të rëndësishëm studimor, që të përfshihet si aneks, në
veçanti ato që japin një justifikim të shëndoshë të vëmëndjes suaj ndaj përkatësisë
gjinore?
Strategjia e Komunikimit: A është zhvilluar një strategji komunikimi për të informuar
audiencat e ndryshme rreth ekzistencës, progresit dhe rëndësisë së projektit duke u nisur nga
perspektiva gjinore?
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7. Argumentimi i rastit tuaj: Gjinorja ka rëndësi!
Një aspekt shumë i rëndësishëm i integrimit gjinor përfshin krijimin e
argumenteve për barazinë gjinore. Pasi përvoja ka treguar se vendimmarrësit
ndonjëherë hezitojnë që të ja përkushtojnë resurset e pakta aktiviteteve për barazi
gjinore, vendimmarrësit ( veçanërisht ata që i kontrollojnë buxhetet) duhet të binden se
investimi i tyre në barazinë gjinore do të ju shpaguhet.
Vendimarrësit duhet të ju prezantohet argumente të cilat e potencojnë - në
mënyrë konkret dhe të saktë - pse gjinorja ka rëndësi. Me fjalë tjera duhet të ilustroni
se cilat probleme zhvillimore barazia gjinore ndihmon që të zgjidhen, dhe cilat
përfitime specifike do t'i sjellë perspektiva gjinore në qeveri tek individët, burra dhe
gra, si dhe tërë popullit në përgjithësi. Argumentet e definuara mirë do t'i rrisin
mundësit për të marrë përkrahje financiare dhe morale për interenimet e planifikuara.

Vlera e shtuar e integrimit gjinor
Argumentet për pranimin e qasjes gjinore dhe promovimin e barazisë
gjinore në të gjitha projektet dhe politikat, përgjithësisht bëjnë pjesë në njërën
prej këtyre 6 kategorive:

•
•
•
•
•
•

Drejtësia dhe Barazia
Besueshmëria dhe Përgjegjësia
Efikasitetit dhe Qëndrushmëria ( dimensioni "makro")
Kualitetit i jetës (dimensioni "mikro")
Aleancat
Reaksioni zinxhiror

Argumentet e drejtësisë dhe barazisë: Këto e potencojnë vlerën e parimeve
demokratike dhe të drejtat themelore njerëzore të cilat kërkojnë barazi gjinore.
Argumentet e drejtësisë mund të shfrytëzohen për të kërkuar përfaqësim dhe
pjesëmarrje të barabartë të të dyja gjinive në kontekste të ndryshme, të bazuara në në
nocionin themelor të drejtave të njeriut që i ndajnë.

Shumica e shteteve janë pjesë e dokumenteve të ndryshme normative (p.sh
konventa CEDAW dhe dokumentet nga konferencat globale në Peking, Kopenhagë
dhe Kajro) ku të gjitha e konsiderojnë barazinë gjinore si parim fundamentale.
Shtetet janë të obliguara t'i përmbushin këto përkushtime veçanërisht pasi shumë
parime themelore demokratike të artikuluara këtu i reflektojnë kushtetutat e
shumicës së shteteve.
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Derisa përvoja ka treguar se për fat të keq se vetëm argumenti i drejtësisë
shpesh është i pa mjaftueshëm për t'i bindur qeveritë që t'i mobilizojnë resurset
adekuate prapëseprapë këto argumente janë të dobishme për ofrimin e referencave për
mandatet specifike të barazisë gjinore dhe përkushtimeve ndërkombëtare. Ato ju
kujtojnë qeverive se janë pjesë e komunitetit ndërkombëtar (ose rajonal) që
përqafojnë vlerat e përbashkëta.
Argumentet e besueshmërisë dhe përgjegjësisë: Argumentet e besueshmërisë
kërkojnë nga vendimmarrësit që "t'i bëjnë llogaritë" për shkak se gratë dhe burrat
përbëjnë dy gjysmat e popullsisë, çdo e dhënë, politikë apo rekomandim që nuk i
pranon dhe adreson te dy gjinitë në mënyrë të barabartë në fund do të jetë e gabuar dhe
nuk do të ketë besueshmëri. Këto argumente janë të dobishme për arsyetimin e
vlerësimeve të ndikimit gjinor (studimet që analizojnë se si burrat dhe gratë janë, do të
jenë, apo kanë qenë të ndikuar ndryshëm nga veprimet apo faktorët e situatës) ose të
bëjnë thirrje për një barazi më të madhe gjinore në proceset vendimmarrëse.
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Argumentet e përgjegjësisë në veçanti janë të dobishëm për të ju rikujtuar
qeverive përgjegjësinë e tyre për të siguruar drejtësi sociale dhe zhvillim njerëzor të
qëndrueshëm. Në vendet demokratike qeveritë duhet të jenë përgjegjëse ndaj popullit dhe
duhet t'i respektojnë interesat e gjithë qytetarëve - burra dhe gra. Dështimi për ta
adresuar drejtësinë sociale ose barazinë gjinore nënkupton dështimin e qeverive për të
qenë përgjegjëse ndaj të gjithë qytetarëve të vetë. Për më tepër shumë intervenime
gjinore nuk janë vetëm ushtrime gjinore për hir të vetvetes- ato kanë të bëjnë me
mbajtjen e qeverive përgjegjëse për përdorimin e fondeve publike dhe përmbushjen e
tyre politike. Integrimi gjinor mund të ofrojë mekanizëm konkret për përfshirjen e një
shkalle më të madhe të përgjegjësisë në qeverisje.
Argumentet e efikasitetit dhe qëndrueshmërisë 4: Këto argumente krijojnë një fakt të qartë
dhe të pa kontestueshëm: Përfshirja e barabartë e burrave dhe grave në të gjitha aspektet e
zhvillimit dhe shoqërisë i shpaguhet shtetit në tërësi. Shtetet nuk e kanë luksin t'i injorojnë
kontributet dhe kapacitetet ekonomike dhe sociale të burrave dhe grave në të gjitha sferat, prandaj
zhvillimi i çdo shteti që e bënë këtë do të ketë pasoja në aspektin afatmesëm dhe
afatgjatë. Ky është një argument që i adreson " makro" aspektet e zhvillimit, pra mirëqenën dhe
prosperitetin e shtetit si tërësi.
Këto argumente janë veçanarisht efektive sepse adresojnë një çështje kryesore :
paratë. Ato të dëshmojnë se investimi në barazinë gjinore do t'i shpaguhet shtetit në tërësi në
të ardhmen. Studimet globale kanë dëshmuar argumentet e efikasitetit- këto
mund të ju ndihmojnë juve që ta krijoni argumentin tuaj, njetë si cdo hulumtim
kombëtar i cili do të ju ndihmojë në rastin tuaj.
Argumentet e qëndrueshmërisë janë të lidhura shumë afër me argumentet e
efikasitetit. Për arsye se integrimi gjinor e aplikon perspektiven e "zhvillimit
njerëzor" e cila e ka qëllimin afatgjatë të krijimit të një shoqëri me drejtësi sociale dhe
të qëndrueshme, integrimi gjinor nënkupton edhe sigurimin e qëndrueshmërisë.
Gjithashtu për shkak se integrimi gjinor kërkon një qasje gjithëpërfshirëse ndaj
politikëbërjes ku rëndësi esenciale kanë koordinimi dhe bashkëpunimi (vertikal dhe
horizontal), intervenimet kanë më shumë qasa që të jenë më të qëndrueshme.
Argumentet e kualitetit të jetës: Vëmendja e rritur ndaj çështjeve të barazisë
gjinore do ta përmirësojë jetët e burrave dhe grave. Në një shoqëri demokratike të
bazuar në parimet e drejtësisë sociale çdo anëtar individual ka të drejtë që ta ketë
kualitetin më të mirë të mundshëm të jetës. Iniciativat e integrimit gjinor synojnë ta
fuqizojnë këtë synim.
Për më tepër ndonëse përgjithësisht është e pranuar se gratë përfitojnë nga rrija
e vëmendjes ndaj barazisë gjinore argumentet e kualitetit të jetës i theksojnë
përfitimet e burrave dhe familjeve po ashtu. Ato potencojnë rëndësinë e
marrëdhënieve sociale dhe ndërvarshmërisë së aktorëve social, duke pohuar, për
shembull, se nëse gratë fuqizohen ata që janë më së afërmi tyre do të përfitojnë
gjithashtu. Në të kundërtën pabarazia e një gjinie do ta ndikojë negativisht edhe
aktorët tjerë social. Për shembull efektet negative të depresionit te burrat pse
mundësit e vogla të punësimit tek gratë ndikojnë gjithashtu te familjet, fëmijët dhe
bashkëshortët.
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Argumentet e kualitetit të jetës janë të dobishme për promovimin e
dimensionit gjinor në programet që synojnë t'i zvogëlojnë " patologjitë" sociale. Për
shembull çështjet si vetëvrasja, alkooli, varshmëritë dhe stresi kronikë janë të lidhura
fuqishëm me ndryshimin e roleve dhe raporteve gjinore në shoqëri si dhe në pa
aftësinë e individëve për tu ballafaquar dhe adaptuar. Ky argument e thekson faktin se si
perspektiva gjinore mund t'i kufizojë këto patologji dhe ta përmirësojë kualitetit ne jetës të
pjesëtarëve të shoqërisë.
Këto argumente i adresojnë "mikro" aspektet e zhvillimit dhe gjinisë, pra
mënyrat e së cilit janë të ndikuar individët brenda një konteksti zhvillimor. Ky
argument ka një lidhje natyrore me argumentet e efikasitetit nëse individët janë më të
lumtur dhe më të shëndoshë ata gjithashtu do të jenë më produktivë duke kontribuar
kështu për një shoqëri më efikase dhe më prosperuese.
Argumentet e aleancës: Argumentet e aleancës e theksojnë barazinë gjinore si një
parakusht për krijimin e aleancave formale ose partneriteteve me popuj tjerë. Në
kontekstin e Europes Lindore dhe qendrore rasti më i njohur është integrimi në
Bashkimin Europian. Shtetet kandidate për integrim në EU janë të obliguara të
implementojnë instrumentet të ndryshme për promovimin e barazisë gjinore si para kusht
për anëtarësimin në EU.
Mirëpo, ndonëse ky argument është aktualisht shumë efektiv për t'iu dhënë
qeverive detyra, ai është thellësisht i paqëndrueshëm nëse nuk shoqërohet me
arsyetime konkrete substanciale (siç është efikasitetit dhe kualiteti i jetës) lidhur më arsyet
sepse duhet të adresohet barazia gjinore. Pa këto argumente të qëndrueshme substanciale,
argumentet e aleancës mund të të shtojnë nëse qeveria apo parlamenti dëshirojnë të
tregojnë se kanë kontroll sovran në krijimin e prioriteteve në politika kombëtare.
Argumenti i reaksioneve zinxhirore: Në fund të gjitha argumentet e mësipërme
fuqizohen kur spikaten ndërlidhjet mes tyre. Barazia gjinore mund të prodhojë një
"reaksion zinxhiror" të përfitimeve, njëjtë sikur efektet e pabarazisë gjinore mund të kalojnë
nga individit në familje dhe komunitete. Argumenti "Reaksionit zinxhiror" e
thekson dobinë e investimit në barazinë gjinore: Nuk do të ketë vetëm përfitime
afatshkurtra dhe të lokalizuara, por përfitime afatmesme dhe afatgjata të cilat do ta
përshkruajnë shoqërinë duke e fuqizuar popullin në tërësi.
Njëkohësisht integrimi duhet ta ketë parasysh se "reaksionet zinxhirore mund të
krijojnë efekte negative me barazinë gjinore nëse nuk anticipohen dhe trajtohen në
mënyrë të integruar. Për shembull sforcimi i qasjes"nga lartë poshtë" për vendet e
punës familjare apo miqësore mund të sjellë dëm dhe një ekspozim më të madh ndaj
ngacmimit ndaj grave në vende e tyre të punës. Ngjashëm, avancimi i grave mund të
qojë në depresion më të madh dhe sjellje patologjike tek burrat. Këto rreziqe e
theksojnë nevojën shumë të madhe për të krijuar strategji komplekse për integrimin
gjinor, me ç'rast një numër i iniciativave janë fuqizuese në mënyrë reciproke. Kësisoj
argumenti i reaksionit zingxhiror negativë mund të shfrytëzohet për t'i bindur
vendimmarrësit se integrimi duhet të bëhet në mënyrë strategjike dhe gjithë
përfshirëse.
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"Shitja" e integrimit gjinor!

• Kur jeni duke kërkuar aprovim për programet ose politikat, afrojuni vendimmarrësve me të
dhëna, projekte e studime konkrete që mbështesin argumentet tuaja.
• Vendimmarrësve duhet t'u kujtohet se integrimi gjinor dhe barazia gjinore mund të çojnë
në një zhvillim të mëtejshëm.
• Theksoni se integrimi gjinor nuk është vetëm për gratë; ai është për të dy sekset së bashku
dhe për shoqërinë në përgjithësi.
• Kur jeni duke paraqitur rastin tuaj, përpiquni të shfrytëzoni momentin politik. Mundësitë
duhet të kërkohen aty ku opinioni publik është përgatitur që më parë me një lloj "trampoline" për
kërkesën ose propozimin tuaj.
• Bëju të ditur vendimmarrësve se si do të përfitojnë ata direkt nga propozimi juaj, përsa i
përket përmirësimit të imazhit dhe besueshmërisë së tyre.

• Në mënyrë specifike, paraqit argumente që theksojnë ngacmimet seksuale në vendin e
punës dhe statusin e gruas në shoqërinë patriarkale.
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7. MONITORIMI: MBIKËQYRJA E GJËRAVE ME SYRIN E
NDJESHËM GJINOR
Monitorimi është një pjesë e pandashme e integrimit gjinor. Tri aspektet e
monitorimit përfshijnë:
I.
II.

NIVELET E MONITORIMIT
PLANET PËR MONITORIMIN E NDJESHËM GJINOR III.
SHËNJESTRAT DHE INDIKATORËT E NDJESHËM
GJINORË

I.

NIVELET E MONITORIMIT:

Monitorimi duhet të bëhet në dy nivele të ndryshme:
; Monitorimi i progresit drejt përmbushjes së qëllimeve dhe objektivave substanciale
; Monitorimi i procesit të implementimit
Të dyja kërkojnë vendosjen e shënjestrave (qëllimeve) dhe zhvillimin e
indikatorëve për matjen e progresit drejt arritjes së atyre qëllimeve.
Kur bëhet monitorimi i progresit ndaj qëllimeve dhe objektivave substanciale, duhet të
zhvillohen indikatorë të cilët i ndjekin arritjen e rezultateve të caktuara (aktiviteteve) dhe të
arriturave (ndikimit).
Kur bëhet monitorimi i procesit të implementimit, shënjestrat dhe indikatorët duhet të
zhvillohen për ta ndjekur shkallën në të cilën vetë procesi është i ndjeshëm në aspektin gjinor.
Monitorimi i procesit do t'ju:

•
•
•

lejojë që t'i identifikoni pengesat dhe zbrazëtitë në proces, të cilat mund të
adresohen menjëherë
lejojë që ta përmirësoni dizajnin e iniciativave të ardhshme
dokumentoni pengesat e integrimit që mund të adresohen më vonë në një
kontekst më të gjerë institucional

Çështjet që duhet të merren në konsideratë gjatë procesit të monitorimit mund të përfshijnë:
A janë burrat dhe gratë duke participuar barabarësish në procesin e vendimmarrjes për
projektin?
9
A trajtohen burrat dhe gratë me respekt të barabartë, si vendimmarrës, implementues dhe
pjesëmarrës?
9
A janë të përfshirit në implementimin e projektit vazhdimisht të motivuar për ta
ruajtur perspektivën gjinore (mundësitë për ta freskuar dijen dhe aftësitë gjinore, si
dhe të diskutojnë për çështjen gjinore në një ambient joparagjykues)?
9
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II. PLANET PËR MONITORIMIN E NDJESHËM GJINOR
Planet për monitorim të progresit substancial dhe të procesit të implementimit duhet
të zhvillohet dhe përfshihet në dokumentin zyrtar i cili e definon intervenimin tuaj.
Këto plane duhet të specifikojnë:
9
9
9
9

kush është përgjegjës për detyrat e monitorimit
si do të marrin pjesë vendimmarrësit tjerë në procesin e monitorimit
kur do të realizohet monitorimi
cilat mjete do të shfrytëzohen për regjistrimin e observimeve
cilët mekanizma ekzistojnë për shqyrtimin e progresit (sesione periodike të
vlerësimit apo shqyrtimit)

III. SHËNJESTRAT E NDJESHME GJINORE DHE INDIKATORËT
SHËNJESTRAT:
Ne i caktojmë "shënjestrat" që të mund të jemi vigjilentë - shënjestrat i bëjnë qëllimet tona
konkrete, prandaj e rrisin mundësinë që të arrihen. Shënjestrat konkrete gjithashtu e rrisin
mundësinë që resurset konkrete (njerëzore, financiare) do të ndryshojnë drejtim me qëllim të
arritjes së këtyre shënjestrave.
Shënjestrat efektive janë:
• progresive, por realiste
• me kohë të caktuar
• të matshme
Integrimi i perspektivës gjinore nënkupton se shënjestrat gjinire janë gjithashtu
edhe të ndjeshme në aspektin gjinor: ato e marrin në konsideratë situatën dhe nevojat
e e grave dhe burrave.
INDIKATORËT:
Progresi drejt arritjes së shënjestrave duhet të planifikohet me ndihmën e
indikatorëve specifikë.
Indikatorë efektivë janë:
• afatgjatshmëria e krahasueshme - indikatorët që maten vetëm një herë nuk mund të
tregojnë shenja të përparimit apo stagnimit
• e krahasueshme me shtetet, rajonet tjera, ose audiencat e shënjestruara
• e matshme - duhet të jeni në gjendje t'i kuantifikoni apo kategorizoni rezultatet e juaja •
precize - zgjidhni indikatorët me të cilët minimizohen efektet e faktorëve të jashtëm apo
ambientalë, të tjerë nga ata që shpresoni t'i matni
• selektivë dhe përfaqësues - indikatorët e shumtë është vështirë të përcillen
Në programet dhe politikat në të cilat është bërë "integrimi gjinor", të gjithë
indikatorët duhet të ndahen në aspektin gjinor kudo të që jetë e mundshme. Kjo
ndihmon që të identifikohet ndikimi i intervenimeve tona në kontekstin gjinor.
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Si mund t'i zhvilloj indikatorët?
Indikatorët të cilët i zgjedhim duhet të ofrojnë përgjigje ndaj çështjeve që kanë të bëjnë
me progresin substancial në procesin e implementimit. Zgjedhja e indikatorëve të
përshtatshëm nënkupton:
Parashtrimin e pyetjeve të duhura - Çfarë synoni të kuptoni nga indikatorët?
P.sh., A kanë burrat dhe gratë mundësi të barabarta për qasje në shërbimet sociale?
9

Përcaktimi i informatave që janë të nevojshme për t'iu përgjigjur pyetjes - Cfarë
duhet të mas ose të krahasoj?
P.sh., Kriteret të cilat i nevojiten një gruaje për të pasur qasje në shërbimet sociale në
krahasim me kriterit të cilat i nevojiten një mashkulli.
9

Identifikimi i burimit të një informate të tillë
P.sh., Hulumtime me mostër përfaqësuese mbi shfrytëzimin e shërbimeve sociale, me ç'rast
bëhet krahasimi dhe kryqëzimi i përgjigjeve të burrave dhe grave.
9
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DISA LLOJE TË INDIKATORËVE - Ka shumë mënyra për t'i klasifikuar
indikatorët. Tabela e mëposhtme mund t'iu ndihmojë në përzgjedhjen e llojeve të
indikatorëve të cilët do të jenë më të dobishmit në dhënien e përgjigjeve ndaj
"pyetjeve monitoruese" që i keni formuluar.
LLOJI
IndikatorEt e ë
listës
kontrolluese

Indikatorët e
bazuar në
statistika

Indikatorët që
kërkojnë lloje
specifike të
mbledhjes së të
dhënave

PËRSHKRIMI
PËRFITIMET
Pyesni nëse diçka
E mirë për
është apo nuk është në monitorimin e
vendin e duhur. Matja
proceseve,
ka të bëjë me "po" ose qëndrimeve të
"jo".
vullnetin politik,
përkushtimeve.
Mbledhje e thjeshtë
dhe e lirë e të
dhënave.
Indikatorë
Informatat janë në
"tradicionalë"
dispozicion.
të cilët i masin
ndryshimet duke
i shfrytëzuar të
dhënat
ekzistuese
statistikore.
Kërkojnë lloje të
Të dhënat zakonisht
veçanta të mbledhjes janë jashtëzakonisht
së të dhënave
të dobishme dhe
(hulumtime
specifike. Mënyrë e
sociologjike, fokus
mirë për mbledhjen e
grupe, intervista,
të dhënave
etj.). Kërkon
kualitative.
metodologji të
veçante, të
përsëritshme, ashtu
që të dhënat të mund
të krahasohen kohë
pas kohe.

MANGËSITË
I mungon aspekti
kualitativ.
Ndonjëherë është
çështje e interpretimit

SHEMBUJT
A është politika e
integrimit gjinor në
vend?
A ka q e në i
ko ns ul t ua r e ks p e r t i
gjinor gjatë krijimit
të raportit?

Rrallë ofrojnë
perspektivë
kuantitative. Shpesh
duhet të plotësohen
me dy llojet tjera.

Shpesh kërkon
shumë resurse
(kohë, të holla,
resurse
njerëzore).

Raporti burra:gra
në rastet e HIV'it
Raporti burra:gra
në shkallën e
papunësisë

Përqindja e popullsisë
që mendon se gratë
duhet të janë
kryesisht përgjigje
për kujdesin ndaj
fëmijëve
Përqindja e
reklamave në gazeta
për vende të reja të
punës të cilat shfaqin
anim gjinor.
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9. VLERËSIMI: ÇFARË SUKSESI KEMI PASUR?
Kulminacioni i procesit të monitorimit ndodh në Hapin 9: Vlerësimin. Kjo fazë
është vitale për ndërtimin e praktikave të mira dhe mësimeve të mësuara nga
iniciativa juaj, për qëllimin përfundimtar të përmirësimit të iniciativave në të
ardhmen. Vlerësimi është gjithashtu edhe çështje e përgjegjësisë për resurset e
shfrytëzuara.
Tri nivelet e vlerësimit përfshijnë:
1. Vlerësimi i të arriturave (A janë arritur objektivat?)
2. Vlerësimi i rezultateve (Deri në cilën masë është arritur qëllimi i
zhvillimit?)
3. Vlerësimi i procesit (Si janë shpërndarë të arriturat dhe rezultatet?)
Me qëllim të integrimit të perspektivës gjinore, çështjet kryesore që duhet të
konsiderohen në të gjitha nivelet përfshijnë:
Kritetet e vlerësimit
9
Kush i përcakton kriteret e vlerësimit?
9
Cili nivel i rëndësisë ose prioritetit i jepet konsideratave të barazisë gjinore?
Aktorët e vlerësimit
9
A e specifikojnë "Termet e referencës" së vlerësuesve nevojën për ekspertizë gjinore?
9
A janë të përfshirë të gjithë aktorët kryesorë në procesin e vlerësimit?
9
Kush do t'i ofrojë inputet për të dhënat e vlerësimit?
9
A do të merren në konsideratë mendimet e burrave dhe grave?
9
Kush do të jetë përgjegjës për konsolidimin e inputeve dhe përcaktimin e
vlefshmërisë dhe prioritetit të mendimeve dhe observimeve të ndryshme?
Procesi i vlerësimit
9
A do të shfrytëzohen metodat pjesëmarrëse?
9
Si dhe kujt do t'i distribuohen rezultatet e vlerësimit?
9
A do t'ju jepet mundësia akterëve kryesorë burra dhe gra që të komentojnë
formalisht apo t'i shfaqin rezervat e tyre mbi rezultatet e vlerësimit?

KONTRIBUIMI NË "AGJENDËN E GJINORËZUAR"!
Ndodh shpesh që pas përfundimit të iniciativave të rëndësishme, çështjet gjinore të
zhduken nga agjenda e politikave. Derisa këto konsiderata të mbesin të
margjinalizuara nga vendosja e agjendave kryesore, transformimi i roleve dhe
raporteve gjinore - që do të shkaktonte një barazi më të madhe gjinore dhe rezultate
pozitive për popullin në tërësi - do të mbetet gjithmonë përtej ndikimit tonë.
Për ta siguruar qëndrueshmërinë e përpjekjeve integruese, merrni në konsideratë si
vi j on:
40

31

41

•

Në ç'mënyrë integrohet iniciativa juaj në "mozaikun e plotë", pra, në programet
më gjithëpërfshirëse qeveritare dhe kornizat e politikave? Cilat pikënisje për punë
të mëtutjeshme dhe aktivitete plotësuese ofron kjo kornizë?

•

A përfshin vlerësimi juaj rekomandime konkrete për iniciativat pasuese? Në
cilat pikënisje tjera mund të kihet qasje për ta siguruar punën e mëtutjeshme?

•

Vlerësimi juaj a i tregon implikimet për ministritë apo aktorët kryesorë në
kuptimin më të gjerë? Si do t'i komunikoni këto implikime? A mund të
propozoni ndonjë pikënisje konkrete?

•

A jeni duke e dokumentuar procesin dhe rezultatet e iniciativave tuaja në atë
mënyrë që të garantojë krijimin e memories institucionale?

•

Në përgjithësi, si dhe kujt jeni duke ia komunikuar rezultatet e
iniciativave tuaja? (shih Hapin 10)
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10. GJINORËZIMIIKOMUNIKIMIT
Derisa "komunikimi" figuron si hap i fundit në këtë manual të integrimit gjinor,
vetë konsideratat e komunikimit duhet të "integrohen" në të gjitha fazat e cikleve të
projektit apo politikave. Komunikimi me aktorët tjerë kryesorë - nga
shoqëria civile deri te ata të cilëve u raportoni ju - është e domosdoshme në të gjitha fazat
dhe të gjithë nivelet. Në çdo rast, mënyra në të cilën komunikoni (proaktivisht dhe
retroaktivisht) do të ndikojë në suksesin e projektit apo politikës suaj.

Njëra ndër pengesat e integrimit të suksesshëm gjinor është mungesa e
informatave ë nivele të ndryshme, duke përfshirë:

• për situatën, nga perspektiva gjinore
• për mandatet qeveritare apo organizative mbi barazinë gjinore • për
politikat dhe programet që e shënjestrojnë barazinë gjinore
• për aktorët kryesorë dhe përpjekjet e aktorëve tjerë në promovimin e barazisë
gjinore

Një pjesë e rolit tuaj duhet të jetë dizajnimi dhe implementimi i strategjive
efektive komunikuese për të ndihmuar në tejkalimin e këtij hendeku
informativ për një publik të llojllojshëm. Ky publik përfshin:
;
;
;
;

Politikëbërësit dhe vendimmarrësit më të lartë
Politikëbërësit tjerë
Grupe të ndryshme brenda shoqërisë civile (burrat, gratë, aktivistet, akademikët)
Donatorët dhe partnerët zhvillimorë

Marrja në konsideratë e "Publikut të gjinorëzuar"
Shfrytëzimi i perspektivës gjinore gjatë dizajnmit të strategjive të komunikimit
duhet t'i theksojë mënyrat e ndryshme në të cilat burrat dhe gratë reagojnë ndaj
mesazheve të ndryshme. Pyetjet kryesore të cilat mund t'i parashtroni gjatë analizës
gjinore të strategjive të komunikimit përfshijnë:

•
•
•
•
•

Burrat dhe gratë a lexojnë publikime të ndryshme?
Burrat dhe gratë a shikojnë apo dëgjojnë media të ndryshme elektronike?
A janë mënyrat e shfrytëzimit të mediave (frekuenca, koha) të ndryshme për burrat
dhe gratë?
Burrat dhe gratë a kanë kritere të ndryshme të besueshmërisë (në raport me
"autoritetet", argumentet e përdorura, etj.)?
Burrat dhe gratë a kanë vlera të ndryshme që i bëjnë të përgjigjen në mënyra të
ndryshme ndaj mesazheve të caktuara?
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INTERVENIMET E MUNDSHME PËR KOMUNIKIMIN E PROGRESIT
Në INTEGRIMIN GJINOR:
9

Përgatitja e Raportit Vjetor për Çështjet Gjinore: Përgatitja e një raporti të
tillë nga Qeveria mund të jetë burim i rëndësishëm i informatave statistikore
dhe mjet për gjurmimin e progresit dhe shpërndarjen e informatave një
audience më të gjerë. Ky raport mund të përgatitet "brenda shtëpisë" nga
makinera kombëtare gjinore, apo mund të nënkontraktohet nga një organizatë
hulumtuese ose OJQ.

9 Shfrytëzimi i mediave elektronike: Shfrytëzimi i internetit dhe e-mai'itl (rrjetet e
diskutimeve me e-mail, resurset në web faqe dhe "diskutimet virtuale") mund të
mundësi efektive për ta tejkaluar hendekun komunikativ.
9

Krijimi i Qendrës për Resurset e Politikave Gjinore: Krijimi i një vendi të
centralizuar për raporte, buletine, libra apo informata tjera mbi politikat gjinore
mund ta bëjnë integrimin gjinor më efikas dhe mund të kontribuojnë në fuqizimin e
profilit të çështjeve gjinore në qeverisjen e nivelit qendror.
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PJESA II:
PËRMBLEDHJET GJINORE:
QASJA SEKTORIALE NDAJ
INTEGRIMIT GJINOR
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HYRJE NË PJESËN II:
Qëllimi i kësaj hyrjeje është që të udhëzohet përdoruesit për përmbajtjen,
strukturën dhe aplikimet potenciale në PJESEN e II - "Përmbledhjet
Gjinore" sektoriale.

Cilat Përmbledhje Gjinore duhet t'i konsultoj?
✓ Shikoni Përmbledhjet të cilat e diskutojnë sektorin e
politikave që ka të bëjë me fushën apo fokusin tuaj
profesional.
✓ Përmbledhjet tjera mund të jenë të dobishme në
identifikimin e lidhjeve ndërmjet sektorëve - kësisoj
duke i spikatur mënyrat në të cilat mund të
bashkëpunoni me profesionistët tjerë në sektorë të
ndryshëm me qëllim të promovimit të barazisë gjinore. Kjo
po ashtu e forcon efikasitetin në politikëbërje.
✓ Shumë Përmbledhje i adresojnë çështjet gjinore që janë
relevante për të gjithë politikëbërësit, pa marrë parasysh
sektorin në të cilin punojnë. Për shembull:

•
•
•
•
•
•
•
•

Arsimi: Arsimi profesional shpesh është pikënisja e ndarjes profesionale në
shumë sektorë të ndryshëm.
Ambienti: Sikurse gjinia, ambienti është një çështje e cila duhet të integrohet në të
gjitha fushat e politikave.
Qeverisja dhe Pjesëmarrja: Çështjet e balancit gjinor dhe fuqisë
vendimtarëse janë të rëndësishme në çdo sektor.
Drejtësia dhe të Drejtat e Njeriut: Legjislacioni është një çështje për secilin
sektor të politikave. Gjithashtu, qasja e të drejtave të njeriut ndaj barazisë gjinore është
një gjë që duhet të integrohet në të gjithë sektorët.
Puna: Sigurimi i mundësive të barabarta për punësim dhe kufizimi i i ndajres
gjinore i preokupon të gjitha punët dhe profesionet, nëpër të gjithë sektorët.
Makroekonomia dhe Tregtia: Secili sektor deri në një masë është i varur
nga politikat makroekonomike. Buxhetet e barabarta në aspektin gjinor duhet të
fuqizohen në çdo nivel, në çdo sektor.
Mediat: Politikëbërësit në të gjithë sektorët do të duhet t'i komunikojnë
politikat e veta përmes mass mediave. Mediat janë gjithashtu një lidhje
themelore në kuptimin e sfidimit të sterotipeve gjinore, të cilat qëndrojë në
rrënjët e çështjeve gjinore në të gjithë sektorët.
Shkenca, Hulumtimi dhe Teknologjia Informative: Të gjithë politikëbërësit
mbështeten në hulumtime dhe analiza gjatë përgatitjes së politikave.
Teknologjia Informative ka rol të jashtëzakonshëm në të gjithë sektorët.
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Si janë të strukturuara Përmbledhjet Gjinore?
Të gjitha Përmbledhjet janë të ndara në "nën-çështje". Kjo ndodh për shkak se
shumica e sektorëve kanë të bëjnë me llojllojshmëri të çështjeve që mund të kenë
implikime gjinore të ngjashme apo të ndryshme.
Çdo nën-çështje substanciale e diskutuar në Përmbledhjet Gjinore është e ndarë në
seksione që ofrojnë lloje të ndryshme të informatave:

Cila është çështja? Cili është qëllimi?
Çështjet: Ky seksion i Përmbledhjes i përshkruan trendet kryesore në fushat e
veçanta të politikave dhe potencon si dhe pse këto trende dhe çështje janë "çështje
gjinore".
Qëllimet: Ky seksion gjithmonë përfundon me përmbledhjen e qëllimit apo
qëllimeve kryesore. Derisa qëllimet ekzistojnë në shumë nivele, vëmendja është e
fokusuar në qëllimin e e politikës, pra, çfarë synojnë politikëbërësit të arrijnë.

Pse të brengosemi?
Ky seksion i Përmbledhjeve Gjinore i paraqet argumentet pse politikëbërësit duhet ta
adaptojnë qasjen e integrimit gjinor në raport me çështjen e caktuar për të cilën
diskutohet.

Matja e progresit
Ky seksion i Përmbledhjeve Gjinore i sugjeron indikatorët që mudn të shfrytëzohen
për ta matur progresin e qëllimeve të politikave tuaja. Në përgjithësi, këtu sugjerohen
tri lloje indikatorësh:
✓ Indikatorët e listës kontrolluese: Këta indikatorë
pyesin nëse një mekanizëm i caktuar, politikë apo
perspektivë, nuk është ashtu siç duhet. "Matja" në këtë rast
është thjesht "po" apo "jo".
✓ Indikatorët e bazuar në statistika: Këta janë indikatorë
"tradicionalë" që i masin ndryshimet duke i përdorur të
dhënat statistikore. Ndërsa informatat për t'i përcjellur këta
indikatorë mund të jenë në dispozicion, indikatorët e
bazuar në statistika rrallë paraqesin perspektivë kualitative
që shpesh është nevojshme për ta matur progresin në
integrimin gjinor.
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MAKROEKONOMIA DHE TREGTIA
Kjo Përmbledhje Gjinore i analizon mënyrat në të cilat mund të integrohet
perspektiva gjinore në politikat makroekonomike dhe ato të tregtisë. Për arsye se
politikat makroekonomike në masë të madhe i përcaktojnë prioritetet dhe drejtimin e
përgjithshëm të politikave publike, progresi në këtë nivel do të ndihmojë shumë në
integrimin gjinor në ministri dhe sektorët e veçantë.
I. Objektivat dhe Arsyeshmëria e Politikave Makroekonomike

Cila është çështja? Cili është qëllimi?
Tradicionalisht, qëllimi i analizës makroekonomike ka qenë potencimi i asaj që e
pengon zhvillimin ekonomik, kurse qëllimi i politikës makroekonike ka qenë ofrimi i
zgjidhjeve që do t'i rikthenin trendët negativë në të mirë të zhvillimit pozitiv.
Makroekonomistët, në bashkëpunim me qeveritë, synojnë t'i arrijnë këto qëllime
duke zhvilluar një kornizë konceptuale të mënyrës në të cilën tregjet ndërtohen dhe
ndërveprojnë, duke krijuar dhe testuar modele hipotetike, dhe në fund duke krijuar dhe
implementuar politika në bazë të këtyre konkludimeve.
Deri rishtas, drejtësia sociale nuk konsiderohej si një çështje me të cilën duhej
marrë analiza ose politika makroekonomike. Pasi "zhvillimi njerëzor" është tash
shndërruar në qëllim përbashkues i politikave të kombeve, janë bërë tentime për ta
inkuadruar dimensionin e drejtësisë sociale, përfshirë zvogëlimin e varfërisë dhe
pabarazisë sociale në makroekonomi.
Në të njëjtën kohë, është pranuar se politika makroekonomike, ndonëse synon të
jetë neutrale ndaj aspektit gjinor, në fakt nuk është e tillë. Politikat makroekonomike,
edhe nëse nuk i adresojnë çështjet gjinore në mënyrë të drejtpërdrejtë, ato prapëseprapë
rezultojnë me ndikime gjinore në nivelet e mesme dhe mikro. Mjetet e integrimit të
çështjeve gjinore dhe atyre të drejtësisë sociale, sidoqoftë, kërkojnë investime afatgjate dhe
përkushtim nga politikëbërësit, dhe në disa raste edhe ndryshime në mënyrën se si bëhet
qasja ndaj makroekonomisë.
Drejtësia sociale nuk mund të "shtohet" si "bonus" ndaj çështjeve ekonomike duke
aplikuar formula teknike, siç është përpjekur të bëhet në disa raste.
Në vend të kësaj, qëllimi i politikave makroekonomike duhet të transformohet, ashtu që dobia e tyre
të gjykohet jo vetëm nga kriteret e tregut, por edhe nga fakti nëse ato ia dalin ta promovojnë
drejtësinë sociale, përfshirë edhe barazinë gjinore.
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Qëllimi specifik për formulimin e politikës makroekonomike në përgjithësi,
duhet të jetë e dyanshme:

•
•

së pari, çështjet e drejtësisë sociale dhe barazisë gjinore duhet të
integrohen në përmbajtjen e politikës makroekonomike,
së dyti duhet të vendosen shënjestrat e reja të politikave makroekonomike, me
ç'rast suksesi do të përcaktohet nga kriteret e drejtësisë sociale.

Pse të brengosemi?
Drejtësia: Të drejtat ekonomike dhe sociale janë pjesë përbërëse e traktateve të shumta të
të drejtave të njeriut8. Për shtetet mund të thuhet se i kanë përmbushur obligimet e tyre
ndërkombëtare nëse politikat e tyre makroekonomike e njohin si qëllim të qartë barazinë ekonomike dhe
sociale, përfshirë edhe dimensionin gjinor.
Efikasiteti: Hulumtimet tregojnë se barazia më e madhe gjinore më së shpeshti është
ndërlidhur me rritjen më të madhe ekonomike. Dhe anasjelltas, raporte9t e pabarabarta
sociale janë pengesë për shkallën e qëndrueshme dhe të larta të rritjes. Kjo do të thotë se
investimi në barazinë gjinore dhe çështjet e barazisë sociale në nivelin makro do ta ndihmojë rritjen
stabile, përfitimin dhe kombin në tërësi.
Qëndrueshmëria dhe kualiteti i jetës: Sipas hulumtimeve, dallimet dhe pabarazitë
domethënëse mund të jenë të pranishme edhe në ato shtete ku ka zhvillim ekonomik. Kjo
ndodh për shkak se zhvillimi nuk është i pranishëm automatikisht në të gjitha segmentet
e popullsisë. Nëse politikat makroekonomike do t'i përfshinin çështjet e drejtësisë sociale dhe
barazisë si dimension përbërës të përbërjes së tyre (e jo si një "bonus i shtuar"), këto pabarazi do
të mund të adresoheshin që nga fillimi. Kjo do të rezultonte me kualitet më të mirë të jetës për
të gjithë qytetarët, e jo për disa të privilegjuar.
Për më shumë, politikat makroekonomike që tradicionalisht përqendrohen vetëm në
zvogëlimin e deficiteve buxhetore dhe inflacionit shpesh i nënshtrohen mitit se rritja
më e madhe automatikisht do ta zvogëlojë varfërinë dhe dallimet në të ardhura gjatë
kohës. Sidoqoftë, mungesa e mbrojtjes sociale i bën grupet e lëndueshme që të jenë
jashtëzakonisht të lëndueshme në kohë krizash. Politikat makroekonomike duhet të
përfshijnë masat që garantojnë një shkallë të sigurisë ekonomike për grupet e
lëndueshme që t'i ikin pasojave katastrofale gjatë krizave ekonomike.

Aleancat: Shumë shtete kanë hyrë në partneritete zhvillimore me organizatat
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ndërkombëtare që obligon rritje të vëmendjes ndaj drejtësisë sociale dhe barazisë
gjinore në politikat makroekonomike.
Për shembull, Korniza Gjithëpërfshirëse Zhvillimore (Comprehensive
Development Framework - CDF), propozuar nga Presidenti i Bankës Botërore në Janar të
vitit 1999, e bën të qartë se aspektet "strukturore, sociale dhe njerëzore" duhet që në
mënyrë rigoroze t'i balancojnë çështjet zhvillimore ekonomike, dhe se dimensioni
njerëzor duhet "t'i adresojë çështjet fundamentale afatgjate të strukturës, fushëveprimit dhe
substancës së zhvillimit shoqëror".
Përkundër dëshmive të pakta të deritashme të përkthimit të këtij ideali në veprim,
ky obligim do të duhej të citohej dhe referohej gjatë argumentimit për një qasje më
integruese gjinore në politika makroekonomike, veçanërisht kur kemi të bëjmë me
resurset dhe informatat e Bankës Botërore.
Reaksioni zinxhiror: Politikat makroekonomike e diktojnë tempon dhe paraqesin
kornizën e përgjithshme për politikat tjera zhvillimore në vend. Mungesa e
vëmendjes ndaj barazisë gjinore dhe drejtësisë sociale në nivelin makroekonomik
ndikon në neglizhimin e këtyre dimensioneve në nivelet mezzo dhe mikro.
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Matja e Progresit
INDIKATORI

Niveli i matjes

Çfarë matet?

Ekzistenca e përmbajtjes
së drejtësisë sociale dhe
b ar a zi s ë gj i n o r e n ë
pol iti kat
ma k r o e ko n o mi k e d h ek o
rn i zat e p o l iti k a v e
(p.sh., integrimi në
Strategjinë për
Zvogëlimin e Varfërisë,
Plani Kombëtar për
Barazinë Gjinore).

Kombëtar

Niveli i vullnetit
Përkushtimi ndaj
politik për integrimin implementimit
e drejtësisë sociale
dhe barazisë gjinore
në politikat
makroekonomike

Ekzistenca e indikatorëve Kombëtar
të drejtësisë sociale dhe
barazisë gjinore në
raportet e progresit
makroekonomik

Shkalla në të cilën
drejtësia sociale dhe
barazia gjinore
shfrytëzohen për ta
vlerësuar kualitetin e
politikave
makroekonomike

Çfarë nuk matet?

Vëmendje konkrete
ndaj barazisë gjinore
dhe drejtësisë sociale
në formulimin dhe
implementimin.

Burimi i
informatës
Analiza e
dokumenteve
ekzistuese*

Analiza e
dokumenteve
ekzistuese

* Për shkak të natyrës kualitative të këtij indikatori, metodologjia specifike duhet të zhvillohet ashtu që indikatori
të përcillet dhe krahasohet në periudha të ndryshme kohore.
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Intervenimet e mundshme dhe Pikat e Veprimit:
Duke e ditur riorientimin e objektivave të politikave që duhet të bëhen me
qëllim të integrimit të plotë të çështjeve të drejtësisë sociale dhe barazisë gjinore në
politikat makroekonomike, politikëbërësit individualë mund të ndjehen të
tejngarkuar, pasi iu duket se mund të ndikojnë pak në proces. Derisa suksesi i plotë
kërkon përkushtim afatgjatë ndaj tij, mund të ndërmerren masa individuale për ta
përkrahur këtë transformim:
;

Porositja dhe mbledhja e hulumtimeve: Krijimi i një baze të të dhënave për
hulumtimet, si vendore ashtu edhe ndërkombëtare, të cilat i potencojnë ndikimet e
drejtësisë sociale dhe aspektit gjinor të politikave makroekonomike nga
perspektiva kualitative dhe kuantitative. Nëse nuk ekzistojnë hulumtime të tilla në
vendim tuaj, porositni atë ose inkurajoni të tjerët që ta bëjnë (partnerët
zhvillimorë duhet të asistojnë në financim). Citimi i këtij hulumtimi do t'i
fuqizojë argumentet e juaja për integrimin e perspektivës gjinore në analizën dhe
politikat makroekonomike.

;

Përcillni indikatorët: Ndryshimet në zhvillimin ekonomik duhet të përcillen dhe
krahasohen me ndryshimet në situatën socioekonomike nëpër grupet e ndara siç janë
gratë dhe burrat, familjet e mëdha, të varfrit, grupet minoritare, dhe kombinimet e
ndryshme (p.sh., ekonomitë shtëpiake që udhëhiqen nga gratë). Kjo do t'ju ndihmojë
të vini në konkludime se "për kënd" kanë sukses politikat makroekonomike, dhe
mund të shfrytëzohen për të formuluar argumente për integrimin e perspektivës
gjinore dhe asaj të zhvillimit njerëzor në politikat makroekonomike.

;

Krijoni indikatorë: Nëse raportet e politikave makroekonomike nuk përfshijnë
indikatorë të barazisë sociale dhe indikatorë makroekonomikë (p.sh., matjen e
varfërisë, të ndarë në bazë të gjinisë), atëherë zhvilloni indikatorë të tillë dhe
propozoni përfshirjen e tyre në raportet makroekonomike dhe përmbledhjet e
trendëve makroekonomikë dhe zhvillimorë.

;

Potenconi brengat e drejtësisë sociale dhe gjinore:. Kërkoni mundësitë që në
planet kombëtare dhe strategjitë zhvillimore t'i potenconi dallimet e ndikimeve të
politikave makroekonomike tek gratë dhe të varfrit (p.sh., Plani i Zhvillimit Kombëtar për
vendet që synojnë të integrohen në BE). Ofroni komente me shkrim që propozojnë
gjuhë konkrete për integrimin e çështjeve gjinore. Kjo do t'ju ndihmojë në krijimin e
obligimeve zyrtare të cilave mund t'iu referoheni në të ardhmen.

;

Vlerësimi i ndikimit të përshtatjes strukturore: Para implementimit të cilitdo
program të përshtatjes strukturore, ekspertët në fushat e ekonomisë dhe çështjeve
gjinore duhet të realizojnë të ashtuquajturin "vlerësim të ndikimit gjinor", apo
rezultatet e mundshme të Programit të Përshtatjes Strukturore. Kjo do t'i theksojë
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pasojat e mundshme negative të një programi të tillë dhe mund të balancohet
përkundrejt përfitimeve potenciale pozitive në mënyrë që të merret vendimi për
ecurinë e duhur të veprimit. Ngjashëm, nëse PPS është implementuar tashmë,
vlerësimi i ndikimit gjinor i rezultateve të tij duhet të bëhet me qëllim të krijimit të
përvojës së "mësimeve të mësuara".
;

Dialog me partnerët zhvillimorë: Partnerët zhvillimorë siç janë organizatat e
UN'it apo të EU'së, do të duhej t'i vendosnin çështjet e zhvillimit njerëzor dhe të drejtësisë
sociale në majën e agjendave të tyre gjatë takimeve me politikëbërësit e
niveleve të larta. Gjatë përgatitjes së këtyre takimeve, politikëbërësit e rangut të
mesëm duhet të dialogojnë me këta partnerë dhe të ofrojnë të dhëna dhe argumente të cilat
partnerët mund t'i përcjellin në nivelet më të larta.
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II. P u n a r i p r o d h u e s e
Cila është çështja? Cili është qëllimi?

Me qëllim të vlerësimit ekonomik, vlera është sinonim i vlerës së tregut. Kjo ka sjellë deri
te ndarja e punës prodhuese (puna e paguar) dhe puna riprodhuese (puna e papaguar). Puna
riprodhuese, apo aktiviteti që nuk ka vlerë të tregut si e tillë - pra, punët e shtëpisë dhe
ato komunitare - mbeten të pavlerësuara në sistemet kombëtare ekonomike. Si rezultat
ndodh nënvlerësimi i "prodhimit" të plotë shoqëror dhe dështim i njohjes dhe vlerësimit të
kontributit të njerëzve që janë përgjegjës për punën riprodhuese.

Në shumicën e shoqërive, gratë e mbajnë përgjegjësinë më të madhe për punën e
papaguar, që mund të përfshijë kujdesin ndaj fëmijëve, kujdesin për personat me nevoja të
posaçme dhe të moshuarit, përgatitjen e ushqimit, pastrimin dhe punët tjera në shtëpi dhe
komunitet (puna vullnetare). Puna riprodhuese kësisoj bëhet një "çështje gjinore" sepse
shumica e kontributit të grave nuk shfaqen në përllogaritjen kombëtare të të ardhurave, duke
krijuar përshtypjen e rrejshme se gratë nuk janë aktive ekonomikisht (edhe kur janë), ose që
aktiviteti ekonomik i burrave dhe grave është i barabartë (kur, në fakt, gratë e bëjnë gjysmën e
punës së paguar dhe shumicën e punës së papaguar).

Puna e papaguar ka një rëndësi të posaçme për politikat dhe analizat
makroekonomike, jo vetëm në kuptimin e përllogaritjes kombëtare të të ardhurave, por edhe
në kontekstin e përshtatjes strukturore të politikave tjera të mëdha të cilat shpresojnë ta
nxisin rritjen e zhvillimit. Kur puna e papaguar nuk njihet si e tillë, atëherë nuk merren
parasysh pengesat që i shkaktohen sektorit të punës së paguar, për shkak të riorientimit të
politikave makroekonomike. Rrjedhimisht, kjo mund të çojë deri në rritjen e vështirësive në
nivelin mikro. Për shembull, shkurtimet e fondeve për shërbimet sociale nënkupton që barra
të zhvendoset në sektorin e punës së papaguar për t'u kujdesur për të sëmurit apo të
moshuarit. Kjo e rritë kontributin e punëtorëve të paguar, por nuk arrin ta vlerësojë këtë
kontribut. Për personat që e mbajnë mbi supe këto përgjegjësi, kjo i kufizon mundësitë dhe
potencialin për aktivitet dhe fitime në sektorin e punës së paguar. Rezultati përfundimtar mund
ta zvogëlojë efikasitetin e përgjithshëm.

Sidoqoftë, problemet dalin kur bëhen përpjekje për të ndërlidhur vlerën e punës së
papaguar, pasi rëndësia e saj nuk mund të matet me kritere të tregut. Ndonëse është e
mundur që t'i atribuohet vlera e tregut disa nënprodukteve të punës së papaguar (shujtat e
përgatitura, enët e pastruara, pelenat e ndërruara), vlera njerëzore e raporteve sociale dhe koha e
kaluar me familje nuk mund të vlerësohen me anë të çmimit. Njëkohësisht, vlera e tij duhet të
njihet në mënyrë të qartë.
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Qëllimi i politikëbërësve duhet të jetë i dyanshëm:

• ta njohë rëndësinë e jashtëzakonshme - ekonomike dhe tjetër - të punës së papaguar;
dhe

• ta reflektojë këtë në analizat dhe zhvillimin e politikave.

Pse është e rëndësishme?
Drejtësia dhe kualiteti i jetës - "Animi ndaj burrave që e fitojnë bukën e gojës"14,
që nënkupton normën e burrave që punojnë me orar të plotë dhe marrin pjesë në tregun e
fuqisë punëtore, e injoron kontributin e personave në sektorin e punës së papaguar. Për
rrjedhojë, legjislacioni dhe politikat që kanë të bëjnë me të drejtën në të ardhura dhe përfitimet
sociale shpesh i vendosin punëtorët që bëjnë punë të papaguar si "të varur" nga punëtorët e
punës së paguar. Kjo shpesh i disavantazhon gratë dhe është cenim i së drejtës për përfitime të
barabarta në bazë të kontributeve të barabarta.
Gjithashtu, kjo mund të çojë drejt pabarazive mes burrave dhe grave në nivelin mikro,
veçanërisht në rritjen e varfërisë në ekonomitë shtëiake që udhëhiqen nga gratë. Nëse puna e
papaguar do të ishte e vlerësuar dhe e shpërblyer në mënyrë adekuate, kualiteti i jetës për
punëtorët e papaguar dhe fëmijët e tyre do të rritej.

Besueshmëria - Thënë thjesht, puna është punë. Si puna e paguar, ashtu edhe ajo e paguar,
kërkojnë investime të kohës dhe energjisë së atyre që punojnë - në të dyja rastet kryejnë
funksione vitale socioekonomike. Politikat makroekonomike që nuk e marrin parasysh punën e
papaguar pashmangshmërisht janë të mangëta, pasi një kontribut i madh në përllogaritjen e të
ardhurave kombëtare mbetet i padukshëm dhe i pallogaritur.

Efikasiteti - Në një aspekt më të gjërë, padukshmëria e punës së papaguar mund të fshehë një
joefikasitet më të madh. Përderisa nuk krijohen disa mekanizma për ta bërë të dukshme
punën e papaguar dhe ta kuantifikojnë deri në një masë (p.sh., në kuptimin e orëve të
harxhuara), ndikimi i politikave makroekonomike në ngarkesën e punës së papaguar nuk
mund të matet. Pa këtë matje, do të bëhen zgjedhje joefektive të politikave
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Matja e progresit

INDIKATORI

Niveli i matjes

Çfarë matet?

Çfarë nuk matet?

Raporti burra:gra i orëve
të kaluara në punën e
paguar dhe punën e
papaguar

Kombëtar

Kontributi i burrave
dhe grave në
prodhimin kombëtar,
i bazuar në aspektin
kohor

Vlera njerëzore e
punës së papaguar

Raporti burrë:grua i
prodhimit ekonomik, në
bazë të vlerësimeve të
tregut, për punën e paguar
dhe atë të papaguar

Kombëtar

Kontributi i
monetarizuar i
burrave dhe grave në
prodhimin kombëtar

Vlera njerëzore e
punës së papaguar

Burimi i
informatës
Aspekti kohor dhe
hulumtimet e tregut
të punës

Sistemi i
Përllogaritjes
Kombëtare të të
Ardhurave dhe
vlerësimet e
Sistemit Satelit të
Përllogaritjes (shih
Pikënisjet në
vazhdim)
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Intervenimet e mundshme dhe Pikat e Veprimit

;

Aspekti kohor dhe hulumtimet e fuqisë punëtore - Me qëllim të krijimit të një ideje
të plotë të kontributeve të burrave dhe grave në zhvillimin njerëzor, hulumtimet e fuqisë
punëtore duhet t'i përfshijnë tërë kohën ekonomike të përdorur nga burrat dhe gratë,
përfshirë edhe punën e papaguar. Këto hulumtime duhet të përfshijnë pyetje mbi realizimin
simuluan të detyrave dhe intensitetin e punës. Hapi i parë është i rëndësishëm në kuptimin
e të bërit të punës së papaguar të dukshme. Koncept dokumentet e qeverive duhet të
përgatiten në atë mënyrë që t'i definojnë dhe shpjegojnë kontributet e rëndësishme të
punëtorëve të papaguar. Kur këto kontribute të bëhen të dukshme dhe të kuptueshme, ato mund
të merren parasysh në politikëbërjet tjera.

;

Krijimi i Satelit Sistemit të Përllogaritjeve - Me qëllim të njohjes së qartë të
kontributit të punës së papaguar, disa shtete e kanë llogaritur vlerën e tregut të kësaj pune (e
cila trajtohet si transaksion i tregut në bazë të rrogave mesatare), për ta reflektuar në një
satelit përllogaritje, si shtesë e sistemit kombëtar të përllogaritjes. Edhe pse vlera njerëzore
e një pune të tillë nuk mund të reflektohet në një përllogaritje të tillë, kuantifikimi i kësaj
pune mund ta bëjë atë të dukshme, veçanërisht nëse dimensioni njerëzor nuk është përfshirë ende
në politikëbërjen dhe analizat makroekonomike.

;

Rishikimi i legjislacionit dhe politikave që kanë të bëjnë me të ardhurat dhe
mundësinë për punë: Duhet të rishikohen të gjitha politikat apo ligjet që specifikojnë
mundësitë për të pasur të ardhura (ligjet për të drejtat trashëgimore, përparësitë në
llogaritjen e taksave për përkujdesjen e fëmijëve dhe zgjidhjet e divorcit). Kontributet
jomonetare në formën e punës së papaguar duhet të njihen dhe shpërblehen në mënyrë
adekuate.

;

Nxitjet dhe investimet për ndarjen e punës së papaguar: Politikat të cilat i
inkurajojnë ndaren më të barabartë të punës së papaguar (pushimi për babain me rastin e
lindjes së fëmiut, sponsorimi shtetëror i përkujdesjes për fëmijë, lehtësimet në taksa për
përkujdesjen e fëmijëve, politika të punës që janë përkrahëse për familjet) jo vetëm që e
bëjnë domosdoshmërinë dhe rëndësinë e punës së papaguar më të dukshme, por ato e bëjnë
më të qartë nevojën e burrave për t'u përfshirë gjithashtu në punën e papaguar (shih
Përmbledhjen në kapitullin PUNA).
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III. Buxheti
Cila është çështja? Cili është qëllimi?
Mënyra në të cilën qeveritë gjenerojnë fonde dhe alokojnë resurse thellësisht ndikon
në mirëqenien e pjesëtarëve individualë të popullsisë, si dhe zhvillimit të shtetit si tërësi.
Buxhetet iu shërbejnë disa funksioneve ekonomike dhe sociale: ato alokojnë resurse,
ofrojnë shërbime sociale themelore, i balancojnë pabarazitë mes të ardhurave dhe pasurisë, i
stabilizojnë çmimet dhe gjenerojnë rritje ekonomike dhe punësim. Ato i pasqyrojnë prioritetet dhe
vlerat e qeverisë dhe zgjedhje të cilat njerëzit në pushtet i bëjnë për ta realizuar agjendën e tyre
sociale dhe ekonomike.

Kësisoj është e mundshme që të vlerësohen prioritetet dhe përkushtimet e qeverisë
ndaj qëllimeve sociale, përfshirë edhe barazinë gjinore, përmes mbikëqyrjes së gjenerimit
dhe shfrytëzimit të resurseve publike - në nivelin kombëtar, rajonal dhe lokal. Një buxhet i
barabartë në aspektin social është parakusht esencial për arritjen e drejtësisë sociale dhe
barazisë gjinore.

Sidoqoftë, krijimi i buxhetit shpesh bëhet në mënyrë shumë jotransparente dhe pa
pjesëmarrjen e të gjithë akterëve. Shumica e qytetarëve, përfshirë edhe gratë, nuk marrin
pjesë në përcaktimin e krijimit të buxheteve, bile edhe shumë përfaqësues të zgjedhur kanë
ndikim të kufizuar në këtë proces. Kjo ndodh për shkak se krijimi i buxhetit konsiderohet si
temë shumë teknike e cila "më së miri është t'iu lihet ekspertëve", por kjo nuk i merr për
bazë dimensionin jashtëzakonisht të rëndësishëm social të buxheteve. Nuk mund të thuhet se
bërja e zgje1d6hjeve për zhvillimin social të kombit është diçka që është vetëm për
"ekspertë".

Në raport me buxhetimin, qëllimi i integrimit gjinor është i dyanshëm:

•

Së pari, e bën gjinorëzimin e pjesëmarrjes dhe demokratizimin e procesit të
buxhetimit, me ç'rast formulimi i buxhetit i përfshin zërat e grave dhe burrave;

• Së dyti, siguron që përmbajtja e buxhetit t'i pasqyrojë synimet për barazi gjinore dhe
drejtësi sociale, duke alokuar fonde dhe gjeneruar të ardhura në mënyra të cilat janë të
barabarta në aspektin social dhe gjinor.
Progresi drejt këtyre dy qëllimeve mund të arrihet përmes implementimit të
"iniciativave buxhetore". Ndonëse ekzistojnë shumë lloje të iniciativave buxhetore, qëllimi
i tyre i përbashkët është që ta qartësojnë dhe riformësojnë mënyrën në të cilën fondet
publike gjenerohen dhe shpenzohen (shih Intervenimet e Mundshme dhe Pikënisjet për detaje
tjera).
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Pse është e rëndësishme?
Drejtësia: Buxhetet shfrytëzojnë fonde publike. Për këtë arsye, prioritetizimi i shpenzimeve
publike dhe mbledhja e të ardhurave duhet të ndodhin në mënyrë e cila ka qasje të njëjtë ndaj
aspektit social dhe atij gjinor. Qytetarët e rëndomtë e kanë të drejtën për të ditur se si
mblidhen dhe shpenzohen fondet publike, si dhe të drejtën që nevojat e tyre të pasqyrohen në
proceset e vendimmarrjes buxhetore.
Përgjegjshmëria: Zhvillimi dhe implementimi i politikave të shëndosha zhvillimore shpesh
dëmtohet nga proceset e mbyllura dhe të paqasshme të ndarjes së buxhetit. Buxhetet mund të
përdoren për ta përfshirë përgjegjshmërinë dhe transparencën në politikat makroekonomike,
sepse "premtimet" e qeverisë për të dhënë fonde dhe shërbime, mund të mbikëqyret për së afërmi
kundruall shpenzimeve reale.
Besueshmëria: Buxhetet që janë "neutrale në aspektin gjinor" tentojnë të jenë "të verbra ndaj gjinisë".
Me fjalë të tjera, ato nuk i marrin parasysh ndikimet e tyre të ndryshme tek burrat dhe gratë (auditimet gjinore
kanë treguar se buxhetet shtetërore vërtet i ndikojnë në mënyra të ndryshme burrat dhe gratë).
Buxheti kombëtar i cili nuk e merr në konsideratë dimensionin gjinor është i mangët, sepse mbetet i verbër
ndaj nevojave reale të popullatës të cilës synon t'i shërbejë. Vendimmarrja buxhetore duhet të jetë e
vetëdijshme për aspektin gjinor nëse dëshiron të jetë e besueshme.

Efikasiteti: Një buxhet me vetëdijshmëri gjinore është buxhet më efikas, pasi shpenzimet publike janë
të shënjestruara më saktësisht.
Qëndrueshmëria: Rritja e transparencës në proceset buxhetore dhe në përdorimin e fondeve publike do të
thotë që taksapaguesit do të jenë më të gatshëm për t'i rritur kontributet e tyre, që nënkupton një
qëndrueshmëri në rritje të shërbimeve të financuara nga qeveria.
Kualiteti i jetës: Të gjitha buxhetet kanë efekte në nivelin mikro. Buxhetet me vetëdijeshmëri gjinore dhe
barabarësi sociale nënkuptojnë kualitet më të mirë të jetës për të gjithë pjesëtarët e popullsisë.
Aleancat: Partnerët e jashtëm zhvillimorë janë më të gatshëm për të siguruar mbështetje financiare për
qeveritë nëse fondet publike menaxhohen në një mënyrë transparente dhe të përgjegjshme.
Reaksioni zinxhiror: Buxhetet, si një pjesë e politikave makroekonomike, reflektojnë vlerat dhe
prioritetet e atyre që i formulojnë ato. Ato kanë ndikim thelbësor në shëndetësi, arsim, shërbime sociale
dhe siguri sociale, krijimin e vendeve të punës dhe rritjen ekonomike.

Derisa resurset financiare nuk mund t'i zgjidhin të gjitha çështjet e barazisë gjinore, ato janë
një pjesë e patjetërsueshme e zgjidhjes. Vlerësimet globale kanë vërejtur se mungesa e
buxheteve adekuate dhe synimeve të qarta për programet sociale në përgjithësi, si edhe alokimi i
pamjaftueshëm i burimeve financiare dhe teknike për integrimin gjinor në veçanti, kanë qenë
faktorë të rëndësishëm në pengimin e zbatimit të pl1neve të veprimit të dakorduara në nivel a7
global për zhvillimin social dhe drejtësinë gjinore.
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QEVERISJA DHE PJESËMARRJA
Qeverisja mund të definohet si "ushtrimi i autoritetit ekonomik, politik dhe administrativ për t'i
menaxhuar punët e një vendi në të gjitha nivelet." 23 Kjo manifestohet në mekanizmat, proceset
dhe institucionet nëpërmjet të cilave vendimet negociohen dhe implementohen. Pjesëmarrja e
balancuar gjinore në proceset e qeverisjes nuk i referohet vetëm pranisë fizike të burrave dhe
grave "rreth tryezës së vendimmarrjes", por edhe cilësisë së pjesëmarrjes, përkatësisht,
angazhimit kuptimplotë i cili rrjedh nga një respekt reciprok për opinionet dhe këndvështrime e
ndryshme.
Siç potencon kjo Përmbledhje, qeverisja nuk i referohet vetëm strukturave formale publike të
vendimmarrjes dhe proceseve (p.sh. të qeverisë qendrore dhe atyre lokale), por përfshin
vendimmarrjen brenda familjes, komunitetit dhe sektorit privat. Përfshirja e "perspektivës
gjinore" në qeverisje nënkupton adresimin e mënyrave në të cilat marrin pjesë të dyja gjinitë dhe
si ndikohen ato nga sistemet e ndryshme të qeverisjes, si dhe bashkëveprimet midis këtyre
sistemeve të ndryshme.

I. Qeverisja dhe Pjesëmarrja në nivel kombëtar
Cila është çështja? Cili është qëllimi?
Analiza gjinore e qeverisjes menjëherë e thekson çështjen e pjesëmarrjes dhe përfaqësimit.
Supozimi i ekzistimit të "interesave të përbashkëta" në mes burrave dhe grave, si dhe nevojat dhe
perspektivat e tyre, shpesh është përdorur për ta legjitimuar një prani të madhe të burrave në
strukturat e qeverisjes formale në nivel kombëtar - d.m.th., në Parlament dhe Qeveria (ose Kabinet të
Ministrave).

Megjithatë, analiza gjinore e proceseve politike dhe politikave zbulon se burrat dhe gratë nuk
ndajnë gjithmonë të njëjtat nevoja dhe perspektiva, prandaj është shumë e rëndësishme që gratë të
përfaqësohen mirë, ashtu si edhe interesat e tyre - si gjysma e popullsisë që janë - të adresohen në
mënyrë adekuate. Kur "interesat përbashkëta" sfidohen, një obligim lind për pjesëmarrje më të
balancuar të burrave dhe grave, për të siguruar që të dyja gjinitë marrin pjesë në vendimet dhe
veprimet që i prekin ato.

Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme që të kuptohet se pjesëmarrja më e balancuar nuk vjen
thjesht nga një obligim formal ose ftesë për gratë. Barrierat sistemime, të cilat shpesh i mbajnë
gratë jashtë strukturave të mëdha të qeverisjes publike, janë të thella, dhe duhet të adresohen para se të
mund të bëhet ndonjë përparim serioz.

Siç u përmend më lart, objektivi i pjesëmarrjes më të balancuar në strukturat qeverisëse kombëtare është më
pak një qëllim në vetvete sesa një mjet për përmirësimin e cilësisë së qeverisjes - rritja e pjesëmarrjes së
grave duhet të ndihmojë në rritjen e vetëdijesimit gjinor në proceset politike dhe praktikat politike.
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Njëkohësisht, ne duhet të kujtojmë se të kuptuarit thelbësore të çështjeve gjinore nuk vijnë natyrshëm për
profesionistët, qofshin ata gra apo burra. Prandaj, ndryshimi i vërtetë në mënyrën se si një qeveri i qaset
aspektit gjinor kërkon vëmendje në tri çështje:

(a) Masa kritike: Në mënyrë që një grup me interesa të përbashkëta (në këtë rast, gratë)
të dëgjohent dhe të merret parasysh, është dëshmuar se është e nevojshme prania e jo më pak se 30
%.
(b) Ndërtimi i Kapaciteteve: Për shkak se planifikimi me bazë gjinore nuk është diçka për të cilën të
gjithë janë kompetentë instinktivisht, trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve janë thelbësore - për gra dhe
burra (Shih më poshtë Strategjitë e mundshme dhe Pikat e Hyrjes).
c) Makineria Kombëtare: Institucionet ose organizatat e ndryshme në nivel kombëtar që
mbështesin integrimin e perspektivës gjinore janë të nevojshme në mënyrë që ta garantojnë
planifikimin dhe zbatimin efektiv. Planet kombëtare të veprimit, apo politikat, ofrojnë mandat zyrtar
për veprim, dhe mund të përdoren për ta matur progresin dhe vlerësojnë rezultatet. (Shih më poshtë
Strategjitë e mundshme dhe Pikat e Veprimit).
Qëllimi i integrimit të perspektivës gjinore në çështjet e qeverisjes dhe pjesëmarrjes në nivel
kombëtar, është i dysfishtë:

• Për sigurimin e pjesëmarrjes së balancuar të burrave dhe grave në qeverisjen kombëtare, që
përfshin heqjen e pengesave strukturore dhe sistematike për pjesëmarrjen e grave;
• Për të siguruar që çështjet gjinore të jenë të integruara në vendimmarrjen, zbatimin, monitorimin
dhe vlerësimin e iniciativave të qeverisjes kombëtare.

Pse të brengosemi?
"... Derisa barazia gjinore të arrihet në qeverisje, gratë nuk mund ta arrijë barazinë e plotë me burrat
në cilëndo sferë. Mungesa e zërave të grave në formësimin e instrumentet më themelore politike ka
kontribuar në ruajtjen e pabarazisë gjinore, qoftë edhe në lidhje me shëndetin e grave dhe sigurinë në
shtëpitë e tyre" 25
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Drejtësia: Në rastin kur njëra gjini (më shpesh gratë) është e ndaluar ose penguar nga mbajtja
e posteve publike për shkak të diskriminimit të drejtpërdrejtë apo të pengesave sistematike,
pjesëmarrja bëhet çështje e drejtësisë. Ashtu siç të gjithë qytetarët e një shoqërie kanë të
drejtë për pjesëmarrje politike, është detyrë e shtetit për të siguruar se të gratë dhe burrat janë
plotësisht në gjendje të gëzojnë dhe ushtrojnë këtë të drejtë.

Besueshmëria dhe Përgjegjësitë: Përfaqësimi i balancuar gjinor është gjithashtu një çështje e
besueshmërisë dhe legjitimitetit të strukturave qeveritare. Për shkak se gratë përfaqësojnë të
paktën gjysmën e popullatës, prania e tyre në strukturën e qeverisjes i jep legjitimitet kësaj
strukture: "Kur proceset demokratike mbizotërojë, gratë në zyra publike i japin kuptim
natyrës përfaqësuese të demokracisë, i institucionalizonë dhe legjitimojnë zërat e grave në
qarqet e pushtetit". Për më tepër, popujt kanë besim të madh në qeveritë që janë transparente dhe i
përfaqësojnë interesat e të gjithë qytetarëve.

Të dhënat e fundit të analizuara nga Banka Botërore, gjithashtu kanë bërë të ditur se numri
më i madh i grave në qeveri mund të ndikojë në një qeverisje më të ndershme: dallimet
gjinore të qëndrimeve ndaj korrupsionit duket të jetë një fenomen i pranishëm në mbarë
botën.
Efikasiteti: Një hulumtim i kryer nga UN28 mbi çështjet e qeverisjes zbuloi se njerëzit e
zgjedhur në degët ekzekutive dhe legjislative të qeverisë kryesisht nuk janë në dijeni për
nevojat shtëpiake dhe mënyrat në të cilat këto lidhen me zhvillimin socio-ekonomik në nivele
të ndryshme: të komunitetit, atij lokal, krahinor dhe kombëtar. Mungesa e kësaj perspektive do të
thotë se politikat nuk janë aq të efektshme dhe efektive siç do të mund të ishin.

Për më tepër, në qoftë se pjesëtarët e talentuar dhe të kualifikuar të popullsisë (në këtë rast, gratë),
perceptojnë barriera të pakapërcyeshme dhe jo-objektive për qëllimet e tyre të karrierës në politikë, ata kanë të
ngjarë të largohen nga vendi në kërkim të mundësive diku gjetkë, si në Europë dhe Amerikë . Kjo "ikje e
trurit" e largon vëmendjen nga potenciali i plotë i zhvillimit ekonomik dhe social të një vendi.
Reagimi Zinxhiror: Është gjithashtu e rëndësishme që të kuptohet se gratë në pozita vendimmarrëse
shërbejnë si shembuj dhe2modele të rëndësishme, të cilat do t'i frymëzojnë gratë tjera për të konkurruar dhe
udhëhequr zyra publike. 9
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Ndërhyrjet e mundshme dhe Pikat e Veprimit
; Shfrytëzimi i hulumtimeve për të përcaktuar dhe definuar problemin: Duke pasur parasysh
diversitetin e faktorëve që mund të pengojnë pjesëmarrjen e plotë të grave në strukturat e qeverisjes
kombëtare, është e rëndësishme që me kujdes të identifikohen pengesat në kontekstin tuaj të veçantë
kombëtar. Sondazhet sociologjike mbi qëndrimet ndaj grave politikaneve (si të elektoratit, ashtu edhe
të vetë politikanëve), si dhe analizimi i detajuar i strukturave dhe proceseve të politikës (d.m.th., si
emërohen ministrat, çfarë rrjete joformale të vendimmarrjes ekzistojnë, si promovohen politikanët
brenda partive të veta politike, etj.), janë burime shumë të vlefshme për identifikimin e burimit të
problemit. Pasi problemit jetë identifikuar saktësisht, hapa konkretë mund të merren për ta zgjidhur atë.

; Reforma e shërbimit civil: Një pikë e rëndësishme e veprimit për integrimin e perspektivës gjinore
është reforma e shërbimit civil, e cila aktualisht është duke u zhvilluar në një numër të madh të
vendeve në mbarë botën. Kodet e shërbimit civil mund të përfshijnë parimet eksplicite kundër
diskriminimit dhe/ose të parimeve të veprimit afirmativ, ndërsa trajnimi i shërbimit civil mund të
inkorporojnë çështjet dhe shqetësimet gjinore.

; Vendosjen e objektivave konkrete për pjesëmarrjen e balancuar gjinore: Siç është dëshmuar
edhe nga përvoja, pa pasur qëllime konkrete, të kufizuara në kohë, qeveritë nuk mund të mbahen
përgjegjëse, dhe qëndrueshmëria e progresit është ka pak gjasa të ndodhë. Prandaj, qeveritë duhet të
përfshijnë objektivin kohor (p.sh., deri në vitin 2015, jo më shumë se 60% e pozicioneve në qeveri dhe
vendeve në parlament do të mbahen nga burrat apo gratë), në deklaratën zyrtare të prioriteteve apo
strategjinë e veprimit.

; Dispozitat afatshkurtra statutore për veprim afirmativ, apo kuotat: Për shkak të pengesave të
ndryshme që hasin gratë në përfshirjen në strukturat e qeverisjes, kuotat indirekte mund të jenë të
domosdoshme për t'i dhënë një shtysë të pjesëmarrjes së femrave. Kjo praktikë është e njohur edhe si
diskriminim pozitiv, ose veprim afirmativ. Megjithatë, për shkak se shpesh ka reagime të ashpra
kundër masave të tilla, është e rëndësishme që zbatimi i kuotave të shoqërohet me fushata të
vetëdijesimit publik për të shpjeguar se pse ato mund të jenë të nevojshme.

Nxitja e krijimit të një klime qeverisëse neutrale ndaj gjinisë dhe miqësore ndaj grave: Kjo mund të
përfshijë zgjerimin e objekteve të kujdesit për fëmijët dhe kujdesit prindëror për t'i lejuar gratë (dhe burrat)
për t'i balancuar rolet e tyre si prindër dhe politikanë. Përvoja në Suedi sugjeron se masat e tilla mund të
jenë veçanërisht të rëndësishme në sjelljen e më shumë grave në poste publike.
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Krijimi i "Grupit të Grave": Shumë vende të botës kanë krijuar grupe të grave ose
koalicione shumëpartiake, jo-partizane, ku gratë parlamentare mund të takohen për të
diskutuar çështje me interes të veçantë për to dhe për t'i artikuluar qëndrimet për çështje të
ndryshme. Ky "front i bashkuar" shpeshherë ka qenë kryesori për sjelljen e ndryshimeve të
politikave që e nxisin barazinë gjinore, të cilat nuk mund të kenë qenë të mundur pa një qasje
përbashkuese.

; Krijimi dhe Forcimi i Makinerisë Kombëtare për Barazinë Gjinore: Kjo mund të
përfshijë një Ministri (ose një Departament) për çështje gjinore apo të grave, një Institucion
Kombëtar për Çështje Gjinore, një Zyrë për Barazi Gjinore që do të ishte pjesë e Zyrës së
Kryeministrit ose Presidentit, apo një Portofol i veçantë ministror për Çështje Gjinore. Lloji i saktë
dhe mandati i makinerive duhet të diktohet nga nevojat kombëtare dhe konteksti.

; Ngritja e një Grupi Punues Gjinor ndërministror: Për shkak se çështjet gjinore janë
ndërsektoriale që duhet të integrohen në të gjitha fushat e politikës, një grup punues
ndërministror mund të jetë i dobishëm në sigurimin e zbatimit praktik të obligimeve politike.
Kjo gjithashtu ndihmon për ta shmangur problemin e "izolimit" të gjinisë si një "çështje e
veçantë" dhe lënien e saj vetëm ekspertëve (ose grave). Grupet punuese mund të lehtësojnë
shpërndarjen e informacioneve dhe ndërtimin e kapaciteteve.

; Ngritja e një Komiteti Konsultativ për Çështjet Gjinore: Pasi strukturave qeverisëse
shpesh u mungon ekspertiza e nevojshme mbi çështjet gjinore për të ndërmarrë politika të
rëndësishme dhe vendime të legjislacionit, një praktikë e dobishme është mbajtja e një grupi
konsultativ, ose komitet, që mund t'i këshillojë politikanët dhe hartuesit e politikave. Anëtarët
mund të përfshijnë aktivistë të OJQ-ve dhe ekspertë, edhe pse kriteri kryesor duhet të jetë
niveli i ekspertizës së tyre gjinore. Takimet mund të mbahen në baza të rregullta me agjenda të
ndryshme, ose mund të thirren si reagim ndaj çështjeve specifike të politikave aktuale. Një
komitet i tillë është gjithashtu një mënyrë e shkëlqyer për të promovuar qeverisje më të
përgjegjshme dhe pjesëmarrëse.

; Përgatitja e Raportit Vjetor për Gjininë: Përgatitja e një raporti të tillë nga ana e qeverisë
mund të jetë burim i rëndësishëm i informacionit statistikor dhe mjet për monitorimin e
përparimit dhe shpërndarjen e informacioneve për një audiencë të gjerë. Një raport i tillë mund
të jetë i përgatitur "në shtëpi" nga ana e makinerisë gjinore kombëtare, ose mund të jetë i
nënkontraktuar me një organizatë hulumtuese ose OJQ.
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; Themelimi i Qendrës së Politikave të Resurseve Gjinore: Krijimi i një "zyre" qendrore
për raporte, buletine, libra dhe informacione të tjera mbi politikat gjinore, mund të bëjë
integrimin gjinor më të efekteshëm dhe mund të kontribuojë në fuqizimin e profilit të
çështjeve gjinore në kuadër të qeverisjes në nivel kombëtar.

;Krijimi i Shembujve: Femrat të cilët tashmë kanë pasur sukses në krijimin e pozicioneve të tyre
politike, mund të jenë jashtëzakonisht me ndikim në arenën ndërkombëtare dhe kombëtare
në inkurajimin e grave të tjera për të hyrë në politikë. Duhet të kërkohen mundësi, qoftë formalisht ose
joformalisht, që këto gra t'iu flasin grave dhe vajzave tjera - në media, në shkolla apo në ngjarje të
tjera.

; Strategjitë e trajnimit për rritjen e pjesëmarrjes së grave në politikë: Pjesëmarrja e ulët
e grave në politikë në nivel kombëtar më shpesh është një çështje e pengesave sistematike sesa
mungesë e kapaciteteve të grave. Në të njëjtën kohë, pasi gratë shpesh nuk i kanë pasur të
njëjtat mundësi sikurse burrat që mbajnë poste politike, disavantazhi i grave mund të luftohet
duke ofruar trajnime (të kandidateve gra dhe grave në përgjithësi) në fusha të tilla si:

• ndërtimi i kapaciteteve nëpërmjet rrjetëzimit
• aftësitë negociuese
• menaxhimi
• analiza e buxhetit
• ndërtimi i elektoratit dhe mobilizimi masiv
• përfshirja e perspektivës gjinore në politikë dhe në politika
• përdorimi i masmediave
• edukimi politik dhe ai i votuesve
• strategjitë afatgjata për angazhimin e gjeneratës së re
Duhet të bëhet e qartë se shumë politikanëve burra iu duhet trajnim në fushat e njëjta veçanërisht në integrimin e perspektivës së drejtësisë sociale dhe gjinore në politikë. Është e
rëndësishme që të përfshihen politikanët burra në trajnime të tilla gjithashtu - jo vetëm që kjo do
të rrisë kapacitetin e tyre, por do të krijojë një mjedis më të favorshëm dhe mikpritës
qeverisjeje për gratë.Përfshirja e burrave gjithashtu do të inkurajojë diskutim më të gjerë dhe
do të krijojë debat mbi çështje specifike që kanë të bëjnë me meshkujt.
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GJINORJA DHE KORRUPSIONI
Në hijen e qeverisjes së mirë qëndron korrupsioni: një fenomen i përhapur globalisht ku
zyrtarët publikë përdorin pozitën e tyre për përfitim të drejtpërdrejtë personal, apo ta
zgjerojnë ndikimin përtej mandatit të tyre të dhënë. Korrupsioni - i cili është prezent në
një masë më të madhe ose më të vogël në të gjitha qeveritë në mbarë botën - mund të jetë
shkatërrues për përparimin e një populli.
Korrupsioni është çështje e përgjegjësisë; korrupsioni është gjithashtu çështje gjinore.
Një studim i kohëve të fundit nga Banka Botërore dëshmoi se pjesëmarrja më e madhe e
grave në qeveri mund të jetë "veçanërisht efektive në promovimin e qeverisë së
ndershme", pasi një ndërlidhje e fuqishme u gjet në mes të niveleve të larta të grave në
parlament dhe niveleve të ulëta të korrupsionit.
Derisa mund të duket epasinqertë të thuhet se gratë për nga natyra janë "më të
ndershme", ose "më pak të korruptuara" se burrat, rritja e pranisë së tyre në qeveri
gjatë disa dekadave të fundit në shumë vende pa dyshim ka sjellë më shumë vëmendje
ndaj përgjegjësisë dhe drejtësisë sociale. Duhet të theksohet se një masë kritike (d.m.th., së
paku 30%) e grave është e nevojshme për të nxitur ndryshim substancial.

II. Qeverisja Lokale:, Decentralizimi, Planifikimi në Komunitet dhe Ofrimi
i Shërbimeve

Cila është çështja? Cili është qëllimi?
Shumë çështje të qeverisjes vendore përputhen me çështjet e diskutuara në seksionin e
mëparshëm mbi qeverisjen në nivel kombëtar. Megjithatë, disa aspekte dhe çështje janë
specifike për pushtetin lokal në aspektin e integrimit gjinor.

Çështja e decentralizimit është një nga këto aspekte. Idealisht, decentralizimi sjell
transferim të resurseve dhe transferimin e vendimmarrjes lidhur me çështjet e pushtetit në
qeveritë lokale. Kjo do të thotë se qeveritë lokale duhet të jenë veçanërisht të përgjegjshme për
nevojat aktuale të komunitetit - gjë që, në thelb, do të thotë vëmendje ndaj nevojave të veçanta të
burrave dhe grave në nivel komuniteti.

Në anën tjetër, kjo e nënvizon rëndësinë e përfaqësimit të balancuar gjinor në strukturat
zyrtare të qeverisjes vendore. Trendet e përgjithshme botërore tregojnë një proporcion të në
të lartë të përfaqësimit të grave në kuvendet e qeverisjes vendore se sa në qeveritë
kombëtare, edhe pse balanca gjinore është arritur vetëm në disa vende.
Kjo thekson nevojën për mekanizma pjesëmarrës, pra, nevojën e strukturave të qeverisjes
lokale për të përfshirë burrat dhe gratë nga komuniteti i gjerë në vendimmarrje dhe
politikëbërje, në mënyrë që njohuritë e grave dhe burrave të mund t'i informojnë këto
vendime dhe politika.
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Menaxhimi i shërbimeve dhe resurseve komunitare është i një rëndësie të veçantë këtu:

• Shërbimet Sociale, Shëndetësore dhe Arsimore: Për shkak se gratë janë zakonisht
përgjegjëse për kujdesin ndaj fëmijëve, të sëmurëve dhe të moshuarve, ato shpesh posedojnë
njohuri të veçanta në lidhje me mënyrat më efikase dhe më efektive të ofrimit të shërbimeve
sociale dhe të kujdesit shëndetësor. Kjo njohuri duhet të kuptohet dhe të merret parasysh në
formulimin e politikave.
Në të njëjtën kohë, për shkak se shëndetësia dhe arsimi janë konsideruar shpesh si "punë të
grave", nevojat dhe perspektivat e burrave në komunitet mund të mos merren në konsideratë
në mënyrë adekuate nga politikëbërësit. Sjellja e burrave të komunitetit në këtë qark të
vendimmarrjes pjesëmarrëse dhe të kuptuarit e nevojave dhe perspektivave të tyre, gjithashtu mund
ta inkurajojë përfshirjen e më shumë burrave në fushat e jetës që lidhen me riprodhimin shoqëror.

• Planifikimi, Strehimi dhe Transporti: Këto shërbime kanë dimensione të forta gjinore.
Numri në rritje i kryefamiljarëve gra në të ashtuquajturat vende të industrializuara, por edhe në ato
në zhvillim, në kombinim me faktin që gratë në përgjithësi janë më aktive në menaxhimin
e komunitetit informal, do të thotë se nevojat dhe njohuritë e grave duhet të merren në
konsideratë kur të merren vendime në dizajnimin e shtëpive , krijimin e zonave dhe
rregullimin e hapësirave.

Në mënyrë të ngjashme, për shkak se gratë janë zakonisht përgjegjëse për menaxhimin e
familjes, ato kanë nevoja specifike dhe njohuri unike kur është fjala për heqjen e mbeturinave,
energjinë, furnizimin me ujë dhe shërbimet tjera komunitare.
Për më tepër, burrat dhe gratë shpesh kanë nevoja të ndryshme të transportit: derisa burrat më
shpesh e përdorin "automobilin familjar", gratë priren të mbështeten shumë më tepër në
transportin publik. Gratë shpesh kërkojnë transport publik jashtë orarit të pikut
(komunikacionit më të dendur) për kryerjen e obligimeve të përditshme prindërore dhe
familjare. Planifikimi i nevojave të transportit duhet t'i marrë në konsideratë këto çështje.
Prandaj, qëllimi është i dyfishtë:

• për ta siguruar pjesëmarrjen e balancuar të burrave dhe grave në qeverisjen lokale, gjë që
përfshin heqjen e pengesave strukturore dhe sistematike për pjesëmarrjen e grave
• për të siguruar integrimin e çështjeve gjinore në vendimmarrjen, zbatimin, monitorimin dhe
vlerësimin e iniciativave të qeverisjes vendore.
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Pse të brengosemi?
Drejtësia: Qasja e barabartë në vendimmarrjen politike për shërbim të komunitetit dhe
menaxhimin e burimeve është çështje e të drejtave të njeriut. Pengesat për pjesëmarrje të
barabartë në bazë të gjinisë duhet të hiqen për shkak se ato janë shkelje e detyrimeve të të
drejtave të njeriut për të promovuar mundësi të barabarta për të gjithë.

Përgjegjshmëria: Përgjegjshmëria është një çështje e dyfishtë për qeveritë lokale: Qeveritë
lokale janë në mënyrë shumë të drejtpërdrejtë përgjegjëse para zgjedhësve të tyre, por janë po
aq të përgjegjëse edhe ndaj qeverisë qendrore për shkak të burimeve të deleguara nga
autoritetet. Për shkak se llogaridhënia në thelb nënkupton transparencë dhe përgjegjshmëri
ndaj nevojave aktuale, rritja e përgjegjshmërisë së qeverisjes lokale mund gjithashtu ta
promovojë barazinë gjinore, dhe anasjelltas. Mjetet për ta bërë këtë përfshijnë iniciativat
buxhetore, dëgjimet publike dhe mekanizmat konsultativë/pjesëmarrës.

Asociacioni Ndërkombëtar i Autoriteteve Lokale (IULA), për shembull, ka vendosur qëllimin
që të ketë jo më shumë se 60% të secilës gjini të përfaqësuar në asambletë lokale. Qeveritë
vendore që nuk janë të gatshme të angazhohen për këtë qëllim duhet të mbahen përgjegjëse
nga zgjedhësit e tyre: pse qeveritë lokale nuk janë të gatshme?

Efikasiteti: "Gratë, si shfrytëzuese kryesore të banesave dhe vendbanimeve njerëzore, shpesh
kanë njohuri me të cilat mund të përmirësojnë dizajnimin dhe të parandalojnë dështimin dhe
humbjen". Kjo njohuri buron nga përvoja e grave, praktikat e tilla kanë gjithashtu të ngjarë t'i
inkurajojnë burrat për të pasur më shumë përgjegjësi për aktivitetet e riprodhimit social.

Kualiteti i jetës: Veprimet e pushtetit lokal ndikojnë në cilësinë e jetës së anëtarëve të
komunitetit në mënyrë shumë të drejtpërdrejtë. Nëse njohja unike e grave dhe burrave në aspektin
e planifikimit në komunitet pranohet në mënyrë eksplicite, kjo në masë të madhe mund të
përmirësojë kualitetin e jetës së të gjithë anëtarëve që jetojnë në komunitet, dhe mund ta lehtësojë
barrën riprodhuese të grave.
Reaksioni zinxhiror: Qeverisja lokale pjesëmarrëse dhe e "gjinorëzuar", shpesh nënkupton
aleanca të forta me organizatat e bazuara në komunitet - shumë prej të cilave janë të
udhëhequra nga gratë. Është e rëndësishme të theksohet se kjo është një mënyrë e
rëndësishme për gratë për të fituar aftësi në qeverisje të sektorit publik - puna në komunitet
është një katalizator i zakonshëm për gratë që hyjnë në politikë. Kësisoj, përvoja në komunitet ia
shton vlerën e punës çdokujt që shërben në poste publike.
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Decentralizimi: Zbatimi dhe Llogaridhënia për Integrimin Gjinor
Në kuadër të decentralizimit në rritje të pushtetit, llogaridhënia është një shqetësim kryesor.
Decentralizimi i suksesshëm kërkon katër kushte:
- Financimi lokal dhe autoritetet fiskale duhet të jenë të lidhura me përgjegjësitë për ofrimin e
shërbimeve të qeverisjes vendore;
- Bashkësia lokale duhet të jetë e informuar në lidhje me kostot e shërbimeve dhe opsionet e
vendimmarrjeve të rëndësishme;
- Komuniteti duhet të jetë në gjendje t'i shprehë pikëpamjet që janë të detyrueshme për krijuesit e
politikave;
- Duhet të krijohet një sistem i llogaridhënies, i mbështetur në informacionet publike dhe
transparente për komunitetin, ashtu që të jetë në gjendje ta monitorojë efektivitetin e pushtetit
vendor dhe përgjegjshmërinë e politikave;
- Duhet të krijohet një sistem i llogaridhënies me anë të të cilit autoritetet kombëtare mund t'i
monitorojnë autoritetet lokale për efektivitetin e zbatimit ose të përcjelljes së vendimeve apo
angazhimeve të marra në një nivel më të lartë.
Autoritetet lokale duhet të jenë në pozitë për t'u përgjigjur në thirrjet për llogaridhënie si nga ata që janë
mbi ta (autoritetet kombëtare), ashtu dhe nga ata poshtë tyre (komunitetet lokale).
Për këtë arsye, duhet të vendosen mekanizmat adekuatë për të siguruar përgjegjshmërinë.
Autoritetet lokale duhet të jetë transparente në lidhje me mënyrat në të cilat janë duke u realizuar
objektivat e integrimit gjinor në rrjedhat kryesore - si ato obligative në nivelin kombëtar, apo në nivel të
komunitetit.

Ndërhyrjet e mundshme dhe Pikat e Veprimit

Shumë prej strategjive të aplikuara për nxitjen e balancës gjinore në strukturat e qeverisjes kombëtare
mund të transferohen në nivel lokal dhe rajonal të qeverisjes si. Idetë tjera përfshijnë:

- Delegimin e përgjegjësive tek Organizatat Komunitare të Ndjeshme në Aspektin Gjinor:
Bashkëpunimi me OKNAGJ shpesh përfaqëson një mjet shumë efikas dhe efektiv të ofrimit të shërbimeve
për komunitetin (p.sh., ofrimin e shërbimeve të shpejta këshillimore, iniciativat arsimore të bazuara në
komunitet, etj.). Për më tepër, grupet e tilla shpesh janë në një pozitë më të mirë për t'i identifikuar nevojat e
anëtarëve të komunitetit. Bashkëpunimet specifike me organizata të ndjeshme në aspektin gjinor mund të
ndihmojnë në integrimin e perspektivës gjinore në ofrimin e shërbimeve të tilla.
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Decentralizimi ka më së shumti sukses kur ballafaqohet me një shoqërie civile të fuqishme...
Nëse grupet sociale janë të vetëdijshëm, të sigurta dhe të organizuara mirë për qëllime politike,
ato kanë gjasa për t'i mbajtur përfaqësuesit e zgjedhur të informuar mirë, si dhe të insistojnë për
qeveri efektive dhe të ndershme. 36

; Bashkëpunimi me Asociacionin e Pushtetit Lokal: Asociacioni Kombëtar i Qeverisjes Lokale (ose
ndonjë organ i ngjashëm) mund të jetë një pikë veprimi shumë e dobishme për ofrimin e trajnimit për
integrimin gjinor dhe ngritjen e vetëdijes mbi çështjet gjinore.

; Mbledhja dhe Shpërndarja e Praktikave më të Mira: Shumë qeveri lokale kanë zbatuar projekte
të bazuara në komunitet që përfaqësojnë shembuj të shkëlqyer të integrimit gjinor. Shpesh këto
projekte janë sponsorizuar nga qeveritë lokale të vendeve donatore, por natyra e këtyre marrëdhënieve
bilaterale të projekteve nënkupton se praktikat më të mira nuk janë gjithmonë të ndara me komunat
tjera. Hulumtimi mbi praktikat më të mira, apo studimet e rastit (të përcjella me seminare apo mjete të
tjera të shpërndarjes dhe diskutimit të informatave të mbledhura), mund të ndihmojë në rritjen e
vetëdijesimit në lidhje me këto iniciativa, dhe të gjenerojë ide për përsëritjen e tyre diku tjetër.

; Mbledhja e të dhënave: Një tjetër problem tjetër i përbashkët është jotërësia e të dhënave dhe
analizave statistikore37, inicimi i mbledhjes sistematike të të dhënave (nga Asociacioni i
qeverisjes lokale, apo ndonjë organ tjetër) mbi barazinë gjinore dhe çështjet tjera gjiore në nivel
të pushtetit lokal në masë të madhe do të ndihmonte monitorimin e dhe vlerësimin e progresit.
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PUNA
Puna është e gjinorëzuar në çdo nivel. Kjo Përmbledhje e Shkurtë nënvizon disa nga
shumë mënyrat për ta integruar perspektivën gjinore në politikat e punës dhe në vendet e
punës.

Treguesit Kryesorë të Tregut të Punës (TKTP)
Ky grup i treguesve për të gjitha vendet janë zhvilluar nga ILO (International Labour
Organization - Organizata Ndërkombëtare e Punës) me shpresë për monitorimin e tendencave
të reja të tregut të punës. Edhe pse është bërë një përpjekje e veçantë për t'i nxjerrë në pah
dimensionet gjinore të secilit tregues42, shumë praktikues do ta dinë se të dhënat e zbërthyera
në kategori gjinore nuk janë gjithmonë të gatshme në dispozicion apo të qasshme. Përpjekjet për
integrimin gjinor duhet të ta korrigjojnë këtë problem.

1. Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore
2. Raporti Punësim-Popullësi
3. Statusi në punësim
4. Punësimi sipas sektorit
5. Punëtorët/et me kohë të pjesshme
6. Orët e punës
7. Punësimi në sektorin urban informal
8. Papunësia
9. Papunësia e të rinjve 10.
Papunësia afatgjatë
11. Papunësia sipas nivelit arsimor
12. Punësimi i pamjaftueshëm në aspektin kohor
13. Shkalla e inaktivitetit
14. Arsimimi dhe analfabetizmi
15. Indekset e pagës reale në prodhimtari
16. Shpenzimet e kompensimit sipas orëve
17. Produktiviteti i punës dhe kostoja e punës për njësi
18. Varfëria dhe shpërndarja e të ardhurave
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I. Aktiviteti Ekonomik dhe Shfrytëzimi i Kohës: Puna Prodhuese dhe
Riprodhuese

Cila është çështja? Cili është qëllimi?
Dallimet gjinore në nivelet e aktivitetit ekonomik shpesh shfrytëzohen si tregues i barazisë
gjinore në çdo shoqëri. Për shembull, pjesa e përqindjes së grave në të gjithë popullsinë
ekonomikisht aktive është një nga tre treguesit kryesorë të përdorur nga ana e UNDP-së për ta
llogaritur Indeksin e Zhvillimit të Ndërlidhur me Gjininë (GDI).

Ndërkohë që normat e pjesëmarrjes së burrave në fuqinë punëtore në mbarë botën janë
konstante të larta, ekzistojnë variacione të dukshme në normat e grave në aktivitetin
ekonomik. Më së shpeshti, normat e ulëta të grave në fuqinë punëtore tregojnë stereotipe të
forta kulturore rreth roleve gjinore, të cilat i mbajnë gratë jashtë fuqisë punëtore. Për
shembull, një proporcion 30% i grave në aktivitetin ekonomik mund të tregojë një kulturë në të
cilën gruaja si shtëpiake, kurse burri si dikush që e fiton bukën e gojës, është modeli dominant i
roleve gjinore.

Vlen të përmendet, megjithatë, natyra potencialisht mashtruese e këtij treguesi, sepse assesi
nuk do të thotë se normat e ulëta të grave në aktivitetin ekonomik janë për shkak se gratë
janë burim pasiv dhe i humbur. Në këto raste, gratë janë ende të angazhuara në punën e
papaguar riprodhuese, që kërkon një investim të barabartë, ose më të madh, nga ana e tyre.
Përpjekjet për t'i rritur normat e grave në pjesëmarrje të tregut të punës duhet ta marrin në
konsideratë aspektin gjinor.

Në lidhje me punën e papaguar ose riprodhuese, ia vlen të përmendet se individët që janë
përgjegjës për punën riprodhuese ballafaqohen me disa pengesa:

• koha e tyre për të marrë pjesë në tregun e punës së paguar është e kufizuar;
• të ardhurat e tyre personale janë të kufizuara; dhe
• zgjedhjet e tyre (si pjesëmarrja në politikë, ngritja profesionale, ose aktivitetet rekreative) janë
të kufizuara si pasojë e pasjes më pak kohë dhe më pak të holla.
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Puna riprodhuese është një konsideratë e rëndësishme për politikëbërjen dhe analizat e
punës, pasi barazia gjinore në tregun e punës mund të arrihet plotësisht vetëm nëse barazia
gjinore në sektorin e punës riprodhuese ngritet në një prioritet paralel. Politikat që adresojnë
kontributin dhe nevojën e punës së papaguar për ta përkrahur dhe mbështetur tregun e
punës produktive, duhet të jenë pjesë e politikave të punës.

Në të njëjtën kohë, balanca gjinore në shkallët e aktivitetit ekonomik nuk do të thotë
domosdoshmërisht se gratë dhe burrat janë të trajtuar në mënyrë të barabartë në tregun e
punës. Integrimi gjinor në tregun e punës duhet të shkojë përtej kuantitetit (d.m.th., normës së
aktivitetit ekonomik) për të shqyrtuar se si, ku, nga kush dhe në çfarë kushtesh burrat dhe
gratë janë (ose nuk janë) të punësuar, në punë riprodhuese dhe prodhuese. Kësisoj,
pjesëmarrja e barabartë e grave dhe burrave në tregun e punës mbetet një synim i politikave drejt
të cilit duhet të synohet.
Qëllimet përfundimtare janë të dyfishta:

• Normat e barabarta të pjesëmarrjes të burrave dhe grave në kuadër të fuqisë prodhuese të
punës;

• Ndarja e barabartë e punës riprodhuese mes burrave dhe grave.
Për realizimin e këtyre qëllimeve afatgjata, qëllimi afatmesëm duhet të jetë:

• Rritja e mundësive për zgjedhje për burrat dhe gratë përmes politikave që inkurajojnë
ndarjen më të barabartë të punës produktive dhe asaj reproduktive.

Pse të brengosemi?
Drejtësia: Puna është vlerë. Shumë njerëz e vlerësojnë të drejtën e tyre për të qenë produktivë në
karrierën e tyre të zgjedhur. Përderisa disa si karrierë të tyre e zgjedhin dhe do të vazhdojnë të zgjedhin
amvisërinë, lindjen e fëmijëve, apo punë të tjera të papaguara, stereotipet kulturore apo pengesat tjera
që e kufizojnë aftësinë e njërës gjini për të zgjedhur fuqinë e paguar punëtore si një opsion të karrierës,
është shkelje e të drejtës për vetëvendosje dhe punësimit fitimprurës.
Efikasiteti: Argumentet e efikasitetit mund të përdoren për të nxjerrë në43pah lidhjen mes rritjes së
barazisë gjinore dhe rritjes ekonomike. Një hulumtim i Bankës Botërore tregon se rritja e niveleve të
zhvillimit ekonomik vjen pas rritjes së barazisë gjinore - njëri prej treguesve është niveli i aktivitetit
ekonomik të grave. Duke hequr pengesat ndaj hyrjes së grave në tregun e punës, hiqen edhe pengesat
për rritjen ekonomike. Ky argument nuk përqëndrohet në "shfrytëzimin e një burim pasiv" (gratë nuk
janë të papuna - ato bartin barrën e punës riprodhuese), por më tepër në heqjen e pengesave për
pjesëmarrje të plotë dhe të barabartë ekonomike, që mund të shërbejë si një katalizator për zhvillim.
73

IV. Mundësitë e Barabarta dhe Diskriminimi
Çfarë është problemi? Cili është qëllimi?

Diskriminimi me bazë gjinore në tregun formal të punës është i përhapur në shkallë të
ndryshme në mbarë botën. Një diskriminim i tillë mund të jetë:

• i drejtpërdrejtë - në formën e politikave ose praktikave që në mënyrë eksplicite i mohojnë
mundësitë apo privilegjet për një person për shkak të gjinisë,

• indirekt - praktikat apo politikat shfaqen si "neutrale ndaj gjinisë", por ato sistematikisht
rezultojnë në mohimin e mundësive apo privilegje për anëtarët e njërës ose gjinisë tjetër në nivel
disproporcional.

Diskriminimi indirekt shpesh manifestohet në termat e kushteve të punës

Pagat dhe përfitimet - Burrat dhe gratë mund të mos kenë paga të barabarta për
kryerjen e punëve të barabarta. Kohë pas kohe, kjo mund ta manifestohet duke u
dhënë lloje të ndryshme të kontratave një gjinie të caktuar (kontratë me orar të plotë, në
krahasim me kontratë me gjysmë orari, apo me kontratë të kufizuar). Çdo trajtim
diferencues në aspektin e pagës, apo përfitimeve mbi bazën e gjinisë, është
diskriminim i drejtpërdrejtë gjinor.

Ngacmimi dhe dhuna - Ngacmimi seksual me bazë gjinore në vendin e punës është
gjithashtu një formë e diskriminimit gjinor. Ai manifestohet në mënyra të ndryshme,
duke përfshirë sjellje të papërshtatshme seksuale, ftesa, komente apo
mosdhënie të privilegjeve ose të të drejtave derisa propozimet të kenë marrë
përgjigje pozitive. Ky lloj i diskriminimit duhet të shikohet në kontekstin e
marrëdhënieve të pushtetit dhe pikëpamjeve të deformuara në marrëdhëniet gjinore, që
janë shfrytëzuar ndonjëherë për të legjitimuar një sjellje të tillë të papërshtatshme dhe të
paligjshme.
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Arsyet për diskriminim gjinor ndryshojnë, por ato shpesh janë të lidhura
ngushtë me stereotipet gjinore dhe nocionet e paramenduara për rolin e burrave dhe grave
në shoqëri. Për shkak se qëndrimet dhe vlerat nuk ndryshohen lehtë, politikat dhe
veprimet duhet të vihen në fuqi për t'u mbrojtur ndaj diskriminimit.
Pra, qëllimi përfundimtar i politikëbërjes është ky:

•

eliminimi i diskriminimit mbi bazën e gjinisë brenda tregut të punës.
Për shkak se kjo është një përpjekje afatgjate, qëllimi kryesor afatmesëm është:
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• rritja e efikasitetit dhe qasjes në makineritë dhe mekanizmat për monitorimin dhe
parandalimin e diskriminimit në tregun e punës

Pse është e rëndësishme?
Drejtësia: Arsyeja më e qartë për të siguruar mundësi dhe trajtim të barabartë rrjedh
nga argumenti për drejtësi dhe paanësi. Nuk ka absolutisht asnjë arsye për t'ia
mohuar një individi trajtimin dhe mundësitë e barabarta, thjesht për shkak të gjinisë
së saj/tij; diskriminimi mbi këtë bazë duhet të çrrënjoset në emër të traktateve të
shumta, konventave dhe dokumenteve normative që kërkojnë barazi gjinore,
veçanërisht në tregun e punës.

Intervenimet e mundshme dhe Pikat e veprimit
;

Legjislacioni antidiskriminues - Instalimi i legjislacionit anti-diskriminues, i
cili ndalon diskriminimin në bazë të gjinisë, duhet të bëjë të qartë për të gjithë
punëdhënësit se diskriminimi i tillë është joligjor dhe i dënueshëm me ligj. Edhe pse
një pjesë e madhe e ligjeve kushtetuese përfshijnë deklaratat për barazinë e popullsisë
mbi bazën e gjinisë, kjo mund të bëhet më e fuqishme dhe më e qartë me
legjislacionin specifik që i adresohet fuqisë punëtore.

;

Mekanizmat efektivë dhe të disponueshëm për ankesa - Me qëllim që çdo
legjislacion të jetë efektiv, ai duhet të shoqërohet me mekanizma efektivë dhe të
disponueshëm të ankesave. Kjo do të thotë se burrat dhe gratë duhet të kenë qasje në
gjykata, te Avokati i Popullit, në bordin e ankesave për mundësi të barabarta, apo
ndonjë institucion tjetër të ngjashëm që mund të hetojë dhe të vendosë mbi ankesat e
tyre në kohën e duhur. Një institucion i tillë duhet të ketë mandatin për të bërë
vendime të zbatueshme (të detyrueshme), e jo vetëm rekomandime.

;

Shpërndarja e informacioneve mbi të drejtat dhe procedurat - Me qëllim që
legjislacioni dhe mekanizmat të jenë efektivë, gratë dhe burrat duhet të kenë
informacion lidhur me to. Shpesh, qytetarët e zakonshëm mund të mos jenë në
dijeni për legjislacionin ekzistues (veçanërisht në kohë të tranzicionit, kur ligjet
miratohen, ndryshohen dhe anulohen në një ritëm shumë të shpejtë), ose për masat
që ata mund
t'i marrin për t'i ushtruar të drejtat e tyre sipas këtyre ligjeve. Fushatat informative
dhe strategjitë e tjera të komunikimit janë të nevojshme për të siguruar vetëdijesimin
e publikut. Këto duhet ta sigurojnë nxjerrjen në pah të aspekteve gjinore, dhe t'i
shënjestrojnë në mënyrë efektive publikun e burrave dhe grave.
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;

Sfidimi i stereotipeve që nxisin diskriminimin - Shkaqet themelore të
diskriminimit në baza gjinore duhet të adresohen në qoftë se dëshirohet të arrihet
sukses në zhdukjen tij. Kjo do të thotë se duhet adresuar stereotipet dhe qëndrimet që
nuk i vlerësojnë dhe respektojnë në mënyrë të barabartë kontributet e burrave dhe
grave në tregun e punës. Arsimimi dhe fushatat për ngritjen e vetëdijes, veçanërisht sa i
përket çështjes së ngacmimeve, mund të jetë një hap i parë i dobishëm.
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ARSIMI
Shënjestrimi i arsimit është pjesë jetike e çdo strategjie të integrimit gjinor. Siç
nxjerr në pah kjo Përmbledhje e Shkurtër, arsimi mund të shqyrtohet si një
tregues i barazisë gjinore në kuadër të sektorit, si në mesin e studentëve ashtu
edhe të profesionistëve të arsimit. Njëlloj e rëndësishme, megjithatë, është qasja
ndaj sektorit të arsimit si një pikë veprimi e mundshme për sfidimin e stereotipeve
gjinore që në masë të madhe kontribuojnë në pabarazitë gjinore të qëndrueshme në
shoqërinë në përgjithësi.

I. Statistikat e Barazisë në Regjistrim dhe Përfundim
Çfarë është problemi? Cili është qëllimi?
Globalisht, matja standarde e barazisë gjinore në sektorin e arsimit është
numri i vajzave të regjistruara në shkollë dhe/ose që kanë përfunduar shkollën (në të
gjitha nivelet), në krahasim me numrin e djemve.

Në shumë vende në hemisferën jugore, regjistrimi i vajzave mbetet prapa
djemve, dhe në këtë rast objektivi i qartë është arritja e ekuilibrit në mes të djemve
dhe vajzave të regjistruara. Në anën tjetër, në vendet evropiane dhe të tjera, hendeku në
statistikat e numrave të përgjithshëm është i ngushtë, dhe në disa raste, regjistrimi i djemve
është më i ulët se ai i vajzave, në disa nivele. Në të njëjtën kohë, barabarësia e normave të
përgjithshme të regjistrimit shpesh fsheh pabarazitë që mbesin në llojet e veçanta të arsimit
dhe fushave të studimit. Për shembull, vajzat zakonisht janë ende shumë larg djemve në
programet e teknologjisë së informacionit, ndërkohë që ka më
pak djem se vajza të regjistruara në shkencat humane, edukim, programe kulturore, dhe
në disa vende, në mjekësi dhe punë sociale.

Edhe aty ku normat e përfundimit janë disi të barabarta për djem dhe vajza, një
analizë e detajuar është e nevojshme për t'i identifikuar problemet specifike me bazë
gjinore: a braktisin më shumë djemtë se vajzat, që të hyjnë në fuqinë e punës? A e
lënë shkollën vajzat adoleshente për shkak të shtatzënisë? A po bëhen të çrregullt më
shumë djemtë sesa vajzat nga familjet e varfra? Programet e suksesshme dhe projektet
që e adresojnë mospërfundimin e shkollimit duhet t'i adresojnë arsyet specifike pse djemtë
dhe vajzat e bëjnë këtë.
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Sa i përket regjistrimit dhe normave të përfundimit, qëllimi duhet të jetë i dyfishtë:

• regjistrimi i barabartë (45% -55%) në mes djemve dhe vajzave në të gjitha
fakultetet, programet e studimit dhe nivelet e arsimit;

• normat e barabarta të përfundimit në mes djemve dhe vajzave në të gjitha
fakultetet, programet e studimeve dhe nivelet e arsimit.

Pse të brengosemi?
Drejtësia: Shumë instrumente rajonale dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut i detyrojnë
shtetet që të sigurojnë baraspeshë gjinore në regjistrim. Për shembull, Neni 10 (a) i
CEDAW (Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj
Grave) në mënyrë specifike u bën thirrje shteteve për të siguruar pjesëmarrje të
barabartë midis burrave dhe grave në të gjitha nivelet dhe fushat e arsimit.

Në shumë vende të botës shumica e mësuesve në shkollat fillore janë femra ndër- sa më
shumë meshkuj japin mësim në nivelet e arsimit të lartë. Gjithashtu është e vërtetë se
pozicionet menaxhuese dhe administruese kontrollohen nga burrat. Rezultati është se ndërsa
puna më e madhe kryhet nga gratë, pozicionet më të paguara dhe më prestigjioze mbahen
nga burrat. Barazia strukturale brenda profesionit të mësimdhënies është një çështje e
mundësive të barabarta në tregun e punës. Problemet e ngritura në këtë skenar janë të
lidhura me politikat dhe veprimet e punësimit të ndërmarra brenda tregut të punës.

Ky problem është gjithashtu u lidhur me rolet dhe stereotipet gjinore. Mungesa e mësuesve
meshkuj në arsimin fillor do të thotë mungesë e modeleve mashkullore për fëmijët e kësaj
moshe. Kjo situatë mund të përforcojë stereotipin ekzistues se gratë janë të vetmet
kujdestare dhe mësuese për fëmijët e kësaj moshe.
Bazuar në këtë realitet, në lidhje me barazinë strukturale në profesionin e mësimdhënies, synimi është:
Të inkurajojë pjesëmarrjen e barabartë si të burrave dhe të grave në të gjitha nivelet dhe të gjitha
fushat e profesionit të mësimdhënies.
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Përse të shqetësohemi?
Nga perspektiva ligjore: Mungesa e grave në nivelet e larta (të paguara më mirë dhe më
prestigjioze) të arsimit është një çështje e mundësive të barabarta dhe kërkon vëmendje.
Fakti që gratë kanë dhënë një kontribut të konsiderueshëm në fushën e arsimit dhe ende nuk
janë të prezantuara mirë në pozicionet drejtuese zbulon një mungesë potenciale të trajtimit të
drejtë.

Nga perspektiva e efektshmërisë, pabarazia profesionale në fushën e arsimit mund të
shkaktojë paefektshmëri të kapaciteteve njerëzore duke ofruar më pak mundësi për zgjedhje
dhe lëvizshmëri për burrat dhe gratë. Kjo pasqyrohet nga një treg pune më pak ﬂeksibil që
mund të kontribuojë në një nivel më të lartë të papunësisë bazuar në përkatësinë gjinore,
veçanërisht gjatë periudhave të tranzicionit.

Nga perspektiva e reaksionit zinxhir: Në shumë vende të botës mësuesit paguhen më pak se
sa shumë profesionistë të tjerë të punësuar në sektorin publik dhe pri- vat. Fakti që shumë
mësues në nivelet e shkollës fillore dhe 8 vjeçare janë femra, e kombinuar kjo me pagesë
më të ulët, shkakton që mësimdhënia të jetë një profesion me një status më të ulët dhe
ndikon negativisht cilësinë e tij.

Matja e Progresit
Si edhe në shembujt e mëparshëm të raportit meshkuj/femra të regjistrimit dhe përfundimit të
shkollës, procedurat janë të njëjta kur ekzaminojmë barazinë strukturale.

Si hap i parë, ne identifikojmë treguesin, i cili mund të jetë raporti meshkuj/ femra i
personelit mësimdhënës. Niveli i matjes mund të ishte në nivel komune, qarku, apo
kombëtar. Në këtë rast, treguesi mund të ndihmojë matjen e ekuilibrit ose hendekut gjinor
në personelin mësimdhënës, por ai nuk mund të ndihmojë në shpjegimin e shkaqeve të
këtyre ekuilibreve apo hendeqeve. Me qëllim që të vlerësojmë progresin ne mund të
përdorim të dhëna nga anketat e tregut të punës.

E njëjta procedurë mund të përdoret për të studiuar raportin meshkuj/femra në pozicionet
drejtuese dhe administrative në nivele të ndryshme të shkollave. Në këtë rast treguesi në
nivel komune, qarku apo kombi mund të zbulojë hendeqet midis meshkujve dhe femrave në
nivelet e larta drejtuese, por ai nuk mund të ndihmojë të kuptojmë se përse ndodh.
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Ndërhyrjet e mundshme dhe pikat e veprimit

;Udhëzimet dhe Materiale Metodologjike: Politikëbërësit
duhet të sigurojnë se ka një mandat për integrimin e
perspektivës gjinore në kurrikulat e shkollave fillore dhe të
mesme. Kjo duhet të pasohet me prodhimin e udhëzimeve dhe
materialeve metodologjike konkrete që mund të ndihmojnë
mësuesit në zbatim.
Për më tepër, udhëzimet dhe materialeve metodologjike mbi
ndjeshmërinë gjinore duhet të zhvillohet edhe për përfshirje në
kolegj pedagogjik (trajnimi i mësimdhënësve) të kurrikulave.
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SHËNDETI
Për shkak se biologjia dhe fiziologjia janë dy nga mënyrat e
pakta në të cilat burrat dhe gratë ndryshojnë
pakundërshtueshmërisht, politikat shëndetësore dhe programet
janë pikat logjike të veprimit për integrimin e perspektivës
gjinore.
Dihet se shëndeti nuk është thjesht mungesë e dobësive fizike, e as
çështje e thjeshtë e pjesëve dhe funksioneve trupore - ai është një
gjendje e tërësishme e mirëqenies, i ndikuar thellësisht nga faktorët
psikologjikë dhe shoqërorë. Për këtë arsye, analiza e shëndetit duhet
të shkojë përtej organeve mashkullore dhe femërore, tek institucionet,
traditat dhe qëndrimet që luajnë rol vendimtar në përcaktimin e
cilësisë së kujdesit dhe shkaqeve të shëndetit të dobët. Pasi shumë prej
këtyre institucioneve dhe faktorëve bazohen mbi rolet e ndryshme të
burrave dhe grave në shoqëri, perspektia gjinore këtu është me
rëndësi të jashtëzakonshme.

I. Jetëgjatësia e pritshme

Çfarë është problemi? Cili është qëllimi?
Jetëgjatësia e pritshme është njëra nga statistikat e pakta të
shëndetit që është gjerësisht e disponueshme dhe e kategorizuar
sipas gjinisë. Gjinia luan një rol të rëndësishëm dhe të
pakundërshtueshme në jetëgjatësi. Në mbarë botën, gratë priren të
jetojnë më gjatë se burrat, ndërsa Europa Lindore e ka hendekun më të
madh në botë në mes të jetëgjatësisë së burrave dhe grave.
Disa nga shkaqet dhe faktorët e rëndësishme për jetëgjatësinë e
ulët të jetës mashkullore përfshijnë:
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• vdekjet në konflikte të armatosura dhe dhuna e rrugës;
• vdekshmëria e lartë nga fatkeqësitë, duke përfshirë edhe aksidentet e
trafikut në veçanti;
• rreziqet profesionale dhe aksidentet;
• shkalla e lartë e vetëvrasjeve;
• vdekjet e lidhura me alkoolizmin.
Derisa biologjia mund të luajë një rol59, është e qartë se
jetëgjatësia e burrave mund të ndikohet në mënyrë dramatike nga
mjediset e ndryshme në të cilat burrat dhe gratë veprojnë, nga
zgjedhjet e tyre të ndryshme të mekanizmave përballues.
Arsyeja për shqyrtimin e jetëgjatësisë nga perspektiva
gjinore është sigurimi i informatave të rëndësishme për
pabarazitë gjinore në shëndetin dhe mirëqenien e popullsisë.
Qëllimi përfundimtar në lidhje me jetëgjatësinë është:
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Duhet vepruar për të garantuar të drejta të plota seksuale e riprodhuese,
përfshirë këtu:
- Rishikimin e politikave dhe legjislacionit;
- Eliminimin e çdo barriere ndaj këtyre të drejtave, ose nëpërmjet ndryshimeve të amendamenteve
legjislativë ose nëpërmjet ndryshimeve të nevojshme të politikave.

• Trajnime për personelin që ofron shërbimet
Personeli i shërbimeve i ndjeshëm ndaj përkatësisë gjinore:

• Trajton me respekt klientët meshkuj e femra në mënyrë të vazhdueshme;
• Mbledh informacion për partnerët seksualë klientë, praktikat e problemet
për të ndihmuar në përcaktimin e nevojave të tyre shëndetësore dhe të
planifikimit familjar;

• Ndihmon klientët në vlerësimin e rreziqeve të SST të tyre; dhe
• Ndihmon klientët që të marrin vendime në lidhje me jetën e tyre seksuale.

Politikëbërësit mund të mbështesin ofrues trajnimi shërbimit nëpërmjet
bashkëpunimit me organizata jo-qeveritare dhe profesionale dhe duke hartuar dhe
zbatuar protokollet mbi cilësinë e kujdesit nga një perspektivë gjinore.

Pse të brengosemi?
Drejtësia: E drejta më themelore e njeriut është e drejta për të jetuar. Prandaj,
është një imperativ i të drejtave të njeriut që t'i adresojë faktorët që sistematikisht
ia mohojnë një gjinie të caktuar të drejtën që ta gëzojnë një jetë të plotë dhe të
shëndetshme.
Efikasiteti: Demografia e shëndetshme kombëtare kërkon një raport përafërsisht të
ekuilibruar burra:gra. Në vendet në tranzicion, jetëgjatësia e ulët mesatare e burrave është
e ndikuar kryesisht nga vdekjet për shkaqe të panatyrshme të burrave në moshë pune. Kjo
ka një ndikim të dukshëm në produktivitetin e fuqisë së punës, dhe mund të ndikojë në
rritjen ekonomike të kombit në përgjithësi.
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Kualiteti i jetës: Normat e larta të vdekjeve në mesin e burrave në moshë pune
ndikojnë jo vetëm tek burrat, por edhe tek gratë dhe familjet. Për shembull, nivelet e
varfërisë në mesin e pensionisteve të veja kanë prirje të jenë shumë të larta, kurse ato
nuk janë në gjendje t'i mbulojnë shpenzimet themelore të qirasë dhe shërbimeve
vetëm me pension. Kushtet e jetesës së familjeve me fëmijë kanë gjithashtu të ngjarë
të përkeqësohen, veçanërisht në qoftë se burri është shtylla kryesore (disavantazhi i grave
në tregun e punës është gjithashtu një faktor në këtë rast).
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III. Shëndeti riprodhues dhe seksual
Çfarë është problemi? Cili është qëllimi?
Shëndeti riprodhues mund të përkufizohet si "gjendje e plotë fizike, mendore
dhe në të gjitha çështjet që lidhen me sistemin riprodhues dhe të funksionet e tij".
Synimi në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues është që të sigurojë që shëndeti seksual dhe
riprodhues nuk është i kufizuar vetëm në çështjet e grave, si dhe të garantojë informacion dhe
shërbime të plota për të gjithë burrat e gratë gjatë gjithë ciklit të jetës.

Shëndeti seksual dhe riprodhues është shpesh një çështje e përkatësisë gjinore. Në Shqipëri, për
shkak të normave kulturore e shoqërore tradicionale, gratë janë rrallëherë të gatshme për të
negociuar seks të sigurt ose të refuzojnë seksin e padëshiruar. Gjithashtu ekzistojnë njohuri të
kufizuara për metodat kontraceptive dhe planifikimin familjar.

Shëndeti riprodhues mund të përkufizohet si "gjendje e plotë mirëqenieje fizike, mendore e sociale
në të gjitha çështjet që lidhen me sistemin riprodhues dhe me proceset e funksionet e tij". Kjo
nënkupton të drejtën e marrjes së vendimeve për planfikimin familjar përfshirë këtu shëndetin dhe
marrëdhëniet seksuale. Ndonëse shëndeti seksual dhe riprodhues është konsideruar të jetë "çështje
e grave", perspektiva gjinore rrallëherë është integruar në politikat e ndryshme. Meqenëse
marrëdhëniet dhe rolet gjinore janë të lidhura në mënyrë të pazgjidhshme me shëndetin seksual e
riprodhues, perspektiva gjinore duhet të futet në të gjitha fazat, si në hartimin, planifikimin,
zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e politikave e programeve. Marrëdhënia midis roleve gjinore dhe
shëndetit riprodhues mund të analizohen në kontekste të ndryshme.

Rolet gjinore e seksuale: Rolet gjinore shpesh u japin burrave autoritet parësor për vendimet e
shëndetit riprodhuese dhe shërbime speciale u bëhen grave vetëm gjatë periudhës së shtatzënisë.

Shëndeti i burrave: Shëndeti seksual i burrave shpesh neglizhohet në programet e shëndetit
riprodhues. Shumë herë, burrat nuk pranojnë që të bëjnë testet për sëmundjet seksualisht të
transmetueshme ose jopjellorisë, të cilat janë të lidhura me identitetin predominues të gjinisë
mashkullore.

Shëndeti i të rinjve: Shpesh, të rinjtë përballen me diskriminim brenda sistemit të
kujdesit shëndetësor, përfshirë këtu dhunimin e të drejtës së tyre për konfidencialitet dhe
mungesën e shërbimeve. Në veçanti, në qytetet e vogla ose zonat rurale, të rinjtë
nuk kanë mundësi marrjeje të këtyre shërbimeve dhe gjithashtu përballen me njollën e turpit
dhe mentalitetin patriarkal.
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Ndërhyrjet e mundshme dhe pikat e veprimit

• Zgjerimin e konceptit të "Shëndetit të nënës dhe fëmijës": Duhet të ndërmerret një
rishqyrtim i politikave për të siguruar që politikat e "kujdesit shëndetësor të nënës e
fëmijës" nuk janë të implementuara në kurriz të një metode më të gjerë të shëndetit
riprodhues, i cili përfshin edhe baballarët. Zgjerimi i "shëndetit të nënës e fëmijës" në
shëndetin riprodhues, mund të adresojë rëndësinë e shëndetit prindëror, e ndërkohë të
inkurajojë burrat që të jenë më aktivë si baballarë dhe kujdes-dhënës të pritshëm.
• Eliminimi i barrierave ligjore për të gëzuar plotësisht të drejtat riprodhuese:
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VI. Dhuna në baza gjinore

Çfarë është problemi? Cili është qëllimi?
Synimi përfundimtar duhet të jetë: Çlirimi i shoqërisë nga dhuna gjinore: rritja e vetëdijesimit se
dhuna gjinore është një kërcënim i madh ndaj shëndetit të individëve, duke marrë masat përkatëse
për të parandaluar dhunën dhe duke krijuar struktura të përshtatshme, duke përfshirë shërbimet
sociale dhe ligjore për të mbijetuarit.
Sikurse u identifikua në Konferencën e Katërt të Pekinit (Shtator 1995), dhuna gjinore është një
problem universal; ajo është një dhunim i të drejtave të njeriut dhe si e tillë është një pengesë për të arritur
barazinë, zhvillimin dhe paqen.
Pavarësisht pasojave fizike dhe psikologjike të dhunës në familje, gratë shpesh hezitojnë ta
raportojnë këtë dhunë për një sërë arsyesh:

• Sjelljet sociale ndaj viktimave të dhunës në familje i bëjnë ato të ndihen fajtore për çfarë u ka
ndodhur dhe i detyrojnë ato të pranojnë dhimbjen si një pjesë normale të jetës.

• Rezistenca ndaj dhunës në familje të iniciuar nga një partner i vendos gratë në një situatë të
rrezikshme dhe ato mund të ndëshkohen për këtë.

• Gratë shpesh "ri-viktimizohen" prej sistemit shëndetësor apo ligjor, i cili duhet t'i mbronte dhe
mbështeste ato.

• Për shkak të eksperiencave negative me të cilat gratë janë përballur në sistemin shëndetësor dhe
veçanërisht në sistemin ligjor, gratë kanë një nivel besimi shumë të ulët.

Përse të brengosemi?
Drejtësia: Çdo individ ka një të drejtë themelore për të jetuar i çliruar nga dhuna.
Efikasiteti: Dhuna duhet të jetë në fokus të hartimit të politikave dhe strategjive për ta luftuar atë.
Politikëbërësit duhet të mbajnë mend se pasojat e dhunës ndikojnë gjithë shoqërinë.
Kualiteti i Jetës: Në të shumtën e rasteve, gratë e mbijetuara nga dhuna në familje vuajnë nga
probleme shëndetësore, fizike dhe mendore.
Reaksioni Zinxhiror: Pasojat fizike dhe psikologjike të dhunës ndikojnë çdo sferë të jetës. Ato
mund të çojnë në izolim shoqëror, sjellje problematike, vështirësi ekonomike si dhe transmetimin e
sjelljeve të dhunshme tek fëmijët.
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TREGUESI
Incidenca e fizike,
Dhuna psikologjike
dhe seksuale ndaj
burrave dhe grave

% E meshkujve dhe
Përqindja e grave që
raportojnë sulm
seksual

Shpenzimet buxhetore
që i dedikohen
-Parandalimit të
dhunës
Kujdesit dhe
rehabilitimit për
të mbijetuarit e
dhunës

Niveli i
matjes
Anketa
Kombëtare.
duhet të
përsëritet dhe të
krahasohet me
kalimin e
kohës.

Çfarë mat?

Në qoftë se anketa
është e mirëprojektuar, ajo mund
të sigurojë të dhëna
të rëndësishme të
hollësishme mbi
natyrën e dhunës,
kryerësit më të
mundshëm (familja,
të huajt, etj), efektet
emocionale dhe
fizike të dhunës, etj
Kombëtar (mund Gatishmëria e të
të ndërmerren në mbijetuarit për të
nivele të tjera)
raportuar krimet.
Mund të jetë një
pasqyrojnë nivelin e
tregues i besimit në
procesin ligjor,
ndjeshmërinë e policisë
dhe të
sistemit të drejtësisë.

Kombëtar (ose
Niveli i
buxhetit
komunal)

Përkushtimi financiar
(dhe angazhimi
politik) ndaj
luftimit të dhunës
dhe pasojave të saj.

Çfarë nuk mat?

Burimet e
informatave
e ondazhet S
Sociologjike

Duhet theksuar
që raportet e krimit
në përgjithësi nuk e

Statistikat e krimit

vërtetë të dhunës.

Rishikimi i
buxhetit.

Ndërhyrjet e mundshme dhe Pikat e Veprimit
Hulumtime sociologjike: Rezultatet e këtyre anketave duhet të përdoren si instrumente për
hartimin dhe zbatimin e planeve të duhura për parandalimin e dhunës dhe për sigurimin e
mbështetjes ndaj të mbijetuarve.

Kualifikime për personelin mjekësor dhe profesionistë të tjerë: Personeli mjekësor dhe
mësuesit, sikurse dhe profesionistët në fushën e drejtësisë dhe zbatimit të ligjit duhet të
trajnohen për t'u sjellë me të mbijetuarit në mënyrën e duhur në mënyrë që të mos i "riviktimizojnë" ata. Duhet të mundësohet bërja e zgjedhjeve të lira dhe të informuara për sa i
përket raportimit të krimeve, ekzaminimeve mjekësore dhe procedurave legale.

Rritja e vetëdijesimit rreth dhunës së burrave kundër burrave: Me qëllim që të luftohet
dhuna e burrave kundrejt burrave, duhet të rritet shkalla e ndërgjegjësimit për shkaqet e tij,
konsekuencat dhe ndikimin që ajo ka në rolet e gjinisë mashkullore.
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Institucionalizimi i një metode multidisiplinare: Kjo mund të përfshijë ngritjen e një grupi
informal ndërministror me pjesëmarrës nga sektorët e drejtësisë, mbrojtjes sociale,
shëndetësisë, dhe arsimit me qëllim adresimin e problemeve të dhunës gjinore.

Mbështetja e ndërhyrjeve në rast krizash nga shteti: Meqë dhuna mbetet shumë e përhapur, është
e nevojshme të ngrihen shërbime këshilluese dhe mbështetëse që do të ndihmonin burrat
dhe gratë të komunikonin me qeveritë lokale dhe qendrore. Bashkëpunimi me organizatat
komunitare është një mënyrë efikase dhe efektive për dhënien e këtyre shërbimeve.
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VARFËRIA

Adresimi dhe luftimi i varfërisë është një shqetësim multi-sektoial, që duhet të
integrohet në shumë programe dhe politika. Në të njëjtën kohë, është e
rëndësishme për ta shqyrtuar varfërinë si një çështje në të drejtën e vet,
veçanërisht për sa i përket kornizave konceptuale dhe metodologjike që
udhëheqin zhvillimin dhe zbatimin e iniciativave për zbutjen e varfërisë.

I. Definimi dhe Kuptimi i Varfërisë dhe Gjinisë

Çfarë është problemi? Cili është qëllimi?
Varfëria është e gjinorëzuar. Me fjalë të tjera, burrat dhe gratë e
përjetojnë varfërinë ndryshe:

•

varfëria e burrave dhe grave shpesh shkaktohet nga faktorë të ndryshëm në
përgjithësi;

•

rezultatet e varfërisë shpesh ndryshojnë për burra dhe gra;

•

burrat dhe gratë shpesh miratojnë strategji të ndryshme për t'u përballur me
varfërinë.

Mënyra në të cilën një politikë, apo program, e definon dhe kupton
varfërinë, në masë të madhe do të ndikojë në rolin që e luan gjinorja në programet
për zbutjen e varfërisë. Të kuptuarit shumë të ngushtë të varfërisë nuk do ta zbulojë
bashkëveprimin kompleks të faktorëve që krijojnë pabarazinë gjinore, dhe kësisoj
do ta bëjë të vështirë për të adresuar natyrën gjinore të varfërisë. Çështjet për t'u
marrë parasysh gjatë definimit të varfërisë përfshijnë:
Varfëri e çkafit?
Varfëria e zakonshme është konsideruar të jetë kryesisht varfëria në konsum
dhe të ardhura - pra, të qenit i varfër nënkuptonte mungesën e të ardhurave dhe
mungesën e mjeteve për të konsumuar mallra dhe shërbime. Kjo qasje e kufizon
analizën gjinore të varfërisë, pasi edhe kur burrat dhe gratë kanë të ardhura të
ngjashme, hulumtimet kanë treguar se përvojat e tyre në aspektin e varfërisë mund
të jenë shumë të ndryshme, sidomos duke pasur parasysh përgjegjësitë e tyre të
ndryshme dhe aftësitë në kontekstin e mënyrës së konsumit.

Megjithatë, në vitet e fundit definicioni i varfërisë është zgjeruar dhe
riorganizuar si "varfëri njerëzore", e cila i referohet mohimit të mundësive dhe
zgjedhjeve, ose "aftësive" për të jetuar një jetë më themelore, ose të
"tolerueshme". Një qasje e tillë mund t'i shpjegojë jo vetëm simptomat e
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varfërisë, por edhe shkaqet e saj. Ajo gjithashtu lehtëson vlerësimin më të mirë të
mënyrës në të cilën gjinia ndikon në varfëri, si varfëria në fuqinë vendimmarrëse,
varfëria e kohës, varfërinë e mjeteve për vetëvendosje - të gjitha aftësitë të cilat janë
të ndikuara në masë të madhe nga përkatësia gjinore.

Varfëria: Rezultat apo proces?
Të kuptuarit e varfërisë si "rezultat" statik, e kufizon zhvillimin e
intervenimeve të duhura. Varfëria duhet të kuptohet si një "proces", kurse
ndërveprimet komplekse të një game të gjerë të faktorëve që çojnë në varfëri duhet
të analizohen. Ndërsa qasja e parë thjesht pyet "kush është i varfër?", qasja e dytë
është më jetike dhe pyet "pse janë të varfër?".
Kjo është veçanërisht e rëndësishme për integrimin e analizës gjinore, pasi
krahasimi i thjeshtë i varfërisë së burrave dhe grave na tregon pak rreth
institucioneve shoqërore, ekonomike dhe kulturore, për shkak të të cilave burrat dhe
gratë e përjetojnë varfërinë ndryshe. Kjo analizë është me rëndësi jetike për zhvillimin
e strategjive efektive për zbutjen e varfërisë, që i transformojnë këto institucione, në
vend se të japin vetëm zgjidhje afatshkurtra.
Lidhjet reciproke: Gjinia dhe Varfëria

Është me rëndësi jetike ta analizojmë se si varfëria është një "çështje
gjinore", por gjithashtu duhet ta marrim në konsideratë faktin se në ç'mënyrë
barazia gjinore (dhe fuqizimi i grave) është një çështje e varfërisë. Me fjalë të
tjera, çdo strategji për zhvillimin e barazisë gjinore duhet ta ketë parasysh faktin
se varfëria kontribuon në pabarazinë gjinore.
Pra, qëllimi i integrimit gjinor në aspektin e konceptualizimit dhe
përcaktimit të varfërisë duhet të jetë:

•

të sigurojë se perspektiva gjinore do të integrohet në atë mënyrë që varfëria të
jetë e kuptueshme në kontekstin e politikave

•

të sigurojë se varfëria është përcaktuar dhe kuptuar më shumë si varfësi njerëzore,
sesa thjesht varfëri e të ardhurave, dhe si një proces kompleks e jo si rezultat - që të
dyja do t'i ndriçojnë më mirë dimensionet komplekse gjinore të varfërisë.

Pse të brengosemi?
Efikasiteti: "Pabarazitë gjinore në jetën ekonomike bëhen gjithashtu një faktor
shkakor për varfërinë kronike të të gjithë anëtarëve të familjes, jo vetëm të grave në
familjet e varfra, si dhe të riprodhimit të varfërisë në gjenerata të ndryshme" . Me fjalë
të tjera, barazia gjinore është e lidhur ngusht me varfërinë, dhe jo vetëm
me varfëri e grave. Rritja e barazisë gjinore redukton varfërinë për burrat dhe gratë
dhe vartësit e tyre, duke përmirësuar kështu efikasitetin dhe kapacitetin produktiv të
kombit në përgjithësi.
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Kualiteti i Jetës dhe Ndërvarësia Sociale: Adresimi i varfërisë njerëzore ka të
bëjë me përmirësimin kualitet të jetës, dhe jo vetëm të nivelt të të ardhurave të të
varfërve. Për këtë arsye, është absolutisht e rëndësishme që analiza gjinore të
shfryëzohet për definimin e varfërisë: Analizat gjinore hedhin dritë mbi çështje të
tilla si pushteti dhe rishpërndarja brenda familjeve, pengesat kulturore dhe
shoqërore ndaj autonomisë, dhe për qasje në proceset vendimmarrëse. Në këtë
mënyrë, duke shikuar nëpërmjet syzave gjinore dimensioni njerëzor i varfërisë mund
të bëhet më konkret.
Reaksioni Zinxhiror: Në vende të ndryshme në të gjithë botën, ekzistojnë
marrëdhënie sistematike mes pabarazisë gjinore dhe nivelit të përgjithshëm të
pabarazisë njerëzore. Prandaj, pabarazia gjinore dhe varfëria duhet të kuptohen si
"reaksion zinxhiror", apo edhe si "rreth vicioz". Kur pabarazitë gjinore nuk
adresohen, as varfëria nuk mund të adresohet plotësisht. Kur varfëria nuk është
vënë në axhendën e barazisë gjinore, arritja e plotë e barazisë gjinore nuk mund të
ketë sukses. Të kuptuarit e varfërisë dhe gjinores si çështje të ndërlidhura në
mënyrë komplekse jo vetëm që do të ndihmojë në lehtësimin e varfërisë, por
gjithashtu do të ndihmojë edhe në arritjen e barazisë gjinore.
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DREJTËSIA DHE TË DREJTAT E NJERIUT
Kjo Përmbledhje e shkurtër shqyrton mënyrën në të cilën një perspektivë gjinore
mund të integrohet në sistemet e drejtësisë dhe në mekanizmat e monitorimit dhe
mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Integrimi gjinor jo vetëm që e forcon
legjitimitetin e shtetit, por edhe rrit efikasitetin e qeverive dhe të cilësisë së jetës së
popullsisë.

I. Legjislacioni Kombëtar dhe të Drejtat Ligjore

Çfarë është problemi? Cili është qëllimi?
Legjislacioni (e drejta kushtetuese, e drejtën penale, e drejta civile, ligji i
punës, ligjet rajonale ose vendore) ofron bazën e të drejtave ligjore për barazinë
gjinore. Ligjet janë të rëndësishme si dëshmi e vullnetit politik dhe angazhimit të
shtetit ndaj parimeve të përshkruara ligje. Për më tepër, ekzistenca e
legjislacioni mund të tërheqë vëmendjen për çështje të caktuara (si barazia gjinore) dhe
të shërbejë si katalizator për llojet e tjera të ndryshimeve.

Një fakt i rëndësishëm: Legjislacioni "neutral ndaj gjinisë" nuk rezulton në
promovimin e veçantë të barazisë gjinore dhe eliminimin e diskriminimit. Për këtë
arsye, shumë vende kanë miratuar legjislacion që synon garantimin e barazisë
gjinore. Shpesh, ekziston një dispozitë kushtetuese që ndalon diskriminimin në bazë
të gjinisë. Megjithatë, derisa një dispozitë kushtetuese ndonjëherë mund ta
kompensojë mungesën e legjislacionit specifik, praktika ka treguar se shpesh një
vëmendje e hapur dhe konkrete ndaj barazisë gjinore dhe diskriminimit në baza
gjinore është e domosdoshme për mbrojtjen e vërtetë të të drejtave ligjore për barazi
gjinore. Shembujt e legjislacionit që i mbron plotësisht të drejtat ligjore për
barazinë gjinore përfshijnë:
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• ligji i përgjithshëm kundër diskriminimit (ku diskriminimi me bazë gjinore është njëri
nga aspektet);
• ligjet e veçanta të diskriminimit gjinor;
• ligji për mundësi të barabarta, ose më konkretisht - ligji për mundësitë e barabarta të
punësimit;
• ligjet për të drejtat e grave, shpesh të bazuara mbi CEDAW; •
ligjet lokale që i implementojnë parimet e CEDAW.

Të gjitha këto ligje kanë fokus të ndryshëm dhe përfaqësojnë
shumëllojshmëri të qasjeve ndaj ligjit për barazi gjinore. Është e
rëndësishme që shtetet të miratojnë një model që është më i përshtatshmi për
nevojat dhe situatat e tyre specifike.

Nuk është e pazakontë që të theksohen kontradiktat mes dispozitave të
përgjithshme kushtetuese që e "garantojnë" barazinë gjinore, si dhe ligjet tjera më
specifike, ku mund të krijohen raste specifike të diskriminimit gjinor (për
shembull, në raport me trashëgiminë, ose të drejtat pronësore). Edhe më të
zakonshme janë rastet kur disa ligje në mënyrë indirekte e pengojnë barazinë
gjinore (për shembull, ligjet mbi pushimin e amësisë dhe atësisë, apo ligjet që e
kufizojnë punësimin e grave). Kjo është arsyeja pse është e domosdoshme që të
aplikohet analiza gjinore kur hartohet, miratohet dhe rishikohet legjislacioni.

Përfundimisht, ligjet e veçanta mbi çështjet e veçanta gjinore mund të jenë
të nevojshme për ta arritur barazinë e plotë gjinore. Për shembull, mungesa e
dispozitave ligjore mbi përdhunimin martesor dhe dhunën familjare nuk krijon
mbrojtje të plotë për qytetarët e vendit, dhe është pengesë për barazinë gjinore.

Qëllimi i integrimit gjinor në kontekstin e legjislacionit dhe të drejtave
ligjore është i dyfishtë:

• për të siguruar që secila instancë e diskriminimit gjinor është e identifikuar dhe e hequr
nga legjislacioni ekzistues;

•

për të siguruar që legjislacioni mbi barazinë gjinore ofron mbrojtje adekuate
ligjore ndaj diskriminimit gjinor, dhe demonstron vullnet të fortë politik për ta
promovuar barazinë.
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Pse të brengosemi?
Drejtësia: Të drejtat ligjore janë padyshim çështje e drejtësisë. Standardet
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut për barazinë gjinore (p.sh., CEDAW)
duhet të jenë të përfshihen në legjislacionin kombëtar në mënyrë që të sigurojnë
garancitë më të mira të zbatimit.

Llogaridhënia dhe Besueshmëria: Përderisa një dispozitë kushtetuese për barazi
gjinore mund të jetë e mjaftueshme në terma striktë ligjorë, mungesa e
legjislacionit më specifik mund të nënkuptojë se qeverisë i mungon vullneti politik
për ta marrë seriozisht barazinë gjinore. Kështu, sigurimi i më shumë dispozitave
specifike legjislative për barazinë gjinore bëhet një çështje e besueshmërisë dhe
llogaridhënies së qeverisë.

Efikasiteti: Diskriminim indirekt, i cili mund të jetë rezultat i dispozitave ligjore
joadekuate, e zhvillon de fakto pabarazinë gjinore - veçanërisht në tregun e punës
dhe jetës familjare. Siç është treguar edhe në rastet tjera, pabarazia gjinore është de
fakto pengesë e rëndësishme për rritjen e plotë ekonomike dhe sociale të një popul l i .

Kualiteti i Jetës: Mbrojtja ligjore ndikon drejtpërdrejt në mundësinë e burrave dhe
grave për të marrë pjesë plotësisht në sferat jetësore ekonomike, shoqërore, politike
dhe kulturore.
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IV. Mbrojtja dhe Mekanizmat e Ankesave

Çfarë është problemi? Cili është qëllimi?
Pasi të jetë ngritur vetëdija për të drejtën ligjore për barazinë gjinore, mund
të lindë një problem: individët janë më të vetëdijshëm për të drejtat e tyre, por ata nuk
mund të dinë se si praktikisht t'i ushtrojnë këto të drejta. Për këtë arsye, duhet të
sigurohet informacion për mundësitë e paraqitjes së ankesave, ndërsa kapaciteti
i mekanizmave të ankesave duhet të forcohet në të njëjtën kohë për t'i plotësuar kërkesat
në rritje.

Llojet më të zakonshme të institucioneve që janë të ngarkuara me
mandat për t'i dëgjuar ankesat për diskriminimin gjinor përfshijnë:

•

Ombudspersonin (një Ombudsperson i përgjithshëm, ose një ombudsperson
specifik për barazi gjinore);

•

Zyra Kombëtare për të Drejtat e Njeriut;

•

Sistemi i rregullt gjyqësor (lokal, i qarkut, gjykatat federale ose kushtetuese).

Megjithatë, mund të ekzistojnë barriera të caktuara në lidhje me
përdorimin e këtyre institucioneve dhe mekanizmave:

•

Kapaciteti i institucioneve, apo mekanizmave, mund të jetë i kufizuar, dhe për
këtë arsye ankesat "më serioze" ose ato më "prioritare", mund të marrin përparësi.
Për shkak të nivelit të ulët të vetëdijesimit lidhur me natyrën dhe efektet e dhunës
me bazë gjinore, serioziteti i këtyre shkeljeve, ndonjëherë nuk mund të
evidentohet plotësisht. Shkeljet me bazë gjinore mund të përbuzen, ose të mos
konsiderohen seriozisht nga ata që merren me të drejtat e njeriut;

•

Gratë ose burrat mund të përballen me kufizime kohore, ose financiare, që i
pengojnë ata nga parashtrimi i ankesave. Edhe nëse shërbimet janë falas (dhe jo të
gjitha janë), shpenzimet e transportit, shpenzimet e një personi që do të
përkujdeset për fëmijë, dhe angazhimi jashtë orarit të punës, mund të bëhen
pengesa;
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•
•

Gratë dhe burrat mund të përjetojnë pengesa të rëndësishme psikologjike gjatë
parashtrimit të ankesave. Për shembull, dështimi i rasteve të mëparshme, ose
mungesa e precedentëve për raste të bazuara krejtësisht në gjini, mund të
ngrenë dyshime në lidhje me shanset e tyre për sukses;
Gratë dhe burrat mund të ndjehen të stepur nga bashkëshortët e tyre, familjet,
komunitetet dhe punëdhënësit. Ato/ata mund të mendojnë se përfitimet e
drejtpërdrejta nuk ia vlejnë rreziqeve.
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SHKENCA DHE HULUMTIMET

Politikat e shëndosha mbështeten në hulumtime, të dhënat dhe analiza të
shëndosha. Zhvillimi i shpejtë i teknologjive të reja të informacionit dhe
komunikimit është duke e ndryshuar mënyrën se si qeveritë, sektori privat dhe
shoqëria civile i kryejnë punët e tyre të përditshme. Shkenca dhe hulumtimi janë
konsideruar shpesh si shumë "teknike" (dhe që më të mirë u duhej lënë
"ekspertëve"), por në fakt ato ndikojnë në shumë mënyra elementare në
politikat publike (dhe në jetën e burrave dhe grave).

I.

Gjinia si variabël shkencore

Çfarë është problemi? Cili është qëllimi?
Kritika të fuqishme janë shfaqur kohëve të fundit ndaj shumëllojshmërisë së
paragjykimeve gjinore në hulumtimet shkencor, në të dy shkencat: shoqërore dhe
natyrore. Këto paragjykime shpesh burojnë nga dështimi për t'i adresuar çështjet
gjinore në formën e një variable të rëndësishme shkencore. Rezultati i animit të tillë nuk
është vetëm një hulumtim me mangësi, por edhe intervenimet e padobishme që hartohen
në bazë të hulumtimeve të tilla.
Qëllimi përfundimtar është ky:

• sigurimi që përfshirja e gjinisë si një variabël shkencore të jetë kriter për
vlerësimin e propozimeve hulumtuese dhe projekteve kërkimore.
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II. Statistikat
Çfarë është problemi? Cili është qëllimi?
Statistikat janë pjesë integrale e procesit të hulumtimit. Ndërkohë që statistikat
nuk mund të japin tablo të plotë të çdo situatë të dhënë, ato janë të çmueshme në
ofrimin e dhënave të matshme dhe të krahasueshme midis popujve të ndryshëm, në
periudha të ndryshme kohore. Në aspektin e barazisë gjinore, statistikat që janë të
kategorizuara sipas gjinisë tregojnë qartë ndonjë mospërputhje të madhe që ekziston
mes statusit dhe të burrave dhe grave, dhe mundëson kërkimin e ndryshimeve në këto
dallime.
Megjithatë, statistikat janë më shumë se numra. Kategoritë konceptuale të
përdorura në mbledhjen e statistikave diktojnë se çfarë lloj fotografie del nga numrat.
Për shembull, regjistrimi i të ardhurave kombëtare të prodhimit e përjashtojë tregun
joformal - kjo shpesh rezulton në përjashtimin e grave që prodhojnë mallra për
konsum të familjeve të tyre apo për tregti joformale. Si pasojë , gratë janë të
papërfaqësuara në popullsinë ekonomikisht aktive. Për më tepër, teknika të caktuara
mund të dështojnë për të mbledhur informacion të plotë nga burrat dhe gratë. Për
shembull, gratë shpesh janë ngurruese për të dhënë ndonjë informacion mbi dhunën në
familje, përveç në intervistat e thella që krijojnë besueshmëri, pasi që realizohen në një
mjedis ku anëtarët e familjes nuk do të dëgjojnë.
Ngjashëm, interpretimi i të dhënave statistikore është i ndjeshëm ndaj
paragjykimeve gjinore, i cili mund të parandaluar krijimin e konkluzioneve të
besueshme. Për shembull, një prani më e lartë e sëmundjeve të parandalueshme tek
beqarët mbi 40 vjeçar mund të interpretohet si mospërfillje e meshkujve për
shëndetin e tyre - një supozim i bazuar në stereotipin se meshkujt nuk kujdesen për veten.
Nga ana tjetër, të dhënat mund të reflektojnë paragjykime gjinore në sistemin e kujdesit
shëndetësor.
Kështu, qëllimi i politikëbërësve duhet të jetë i katërfishtë:

•

të gjitha statistikat që janë të mbledhura duhet të jenë të kategorizuara sipas
gjinisë, në mesin e kategorive të tjera (rurale / urbane, socio-ekonomike), dhe të
prezantuara në mënyrë të tillë;

•

kornizat konceptuale që rregullojnë mbledhjen e të dhënave duhet të jenë neutrale ndaj
gjinisë, që të mund të shmanget animi;

•

metodologjia e mbledhjes së të dhënave duhet të testohet për të siguruar që
mbledhja e të dhënave është e ndjeshme në aspektin gjinor;

•

interpretimi i të dhënave duhet gjithashtu të jetë neutral ndaj paragjykimeve gjinore.
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M AS S M E DI AT
Kjo Përmbledhje Gjinore e shqyrton mënyrën në të cilën integrimi gjinor bëhet
relevant për prodhimin, shpërndarjen dhe përdorimin e massmediave të
shtypura, radio dhe televizion.
Ndonëse mediat nuk mund të mbahen përgjegjëse për veprimet, qëndrimet ose
sjelljet e individëve, është fakt se mediat janë jashtëzakonisht të fuqishme në
formësimin e opinionit publik, duke sjellë në dritë probleme ose perspektiva të reja,
dhe duke i definuar kornizat e debatit publik. Derisa hartuesit e politikave në një
demokraci nuk e kontrollojnë (ose nuk duhet) median, ata mund të ndërmarrin
veprime për të nxitur integrimin gjinor brenda mediave. Kjo duhet ta përfshijë
vëmendjen ndaj përfaqësimit të roleve gjinore dhe stereotipave, si dhe qasjet dhe
çështjet strukturore brenda kompanive të mediave, siç janë pjesëmarrja e burrave dhe
grave, censura dhe licencimi.

REFLEKTIMI I ROLEVE GJINORE DHE STEREOTIPEVE
Çfarë është problemi? Cili është qëllimi?
Mediat luajnë rol vendimtar në reflektimin e roleve dhe stereotipeve
gjinore. Kjo është ndoshta arsyeja më e rëndësishme për integrimin gjinor në këtë
sektor. Përsëritja e imazheve negative, apo stereotipeve të grave dhe burrave,
veçanërisht në media, nuk e jep një pamje të saktë, apo realiste, të roleve të shumta të
grave dhe burrave dhe kontributit e tyre për një botë në ndryshim, dhe eliminimi i
stereotipeve shoqërore është gjëja më kryesore për krijimin e barazisë gjinore. Kjo
ndodh për shkak se stereotipet gjinore mund t'i kufizojnë mundësitë sociale, politike
dhe ekonomike për të burrat dhe gratë. Kjo çështje ka të bëjë me Prodhuesit e
përmbajtjeve në media, si dhe Shfrytëzuesit e mediave.

Qëllimet në raport me rolet dhe stereotipat gjinore në media janë këto:

•

promovimi i integrimit të perspektivës gjinore në prodhimin dhe shfrytëzimin
e mediave:

•

eliminimi i stereotipave gjinorë si një pengesë për pjesëmarrjen e plotë të
burrave dhe grave në të gjitha aspektet e jetës ekonomike, politike, sociale dhe
kulturore.
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Pse brengosemi?

Drejtësia: Eliminimi i stereotipeve negative gjinore është në vetvete një detyrim i të
drejtave të njeriut: Neni 5 i CEDAW u bën thirrje shteteve që t'i marrin masat e
duhura për t'i eliminuar paragjykimet dhe praktikat e bazuara në rolet stereotipe të burrave
dhe grave.

Besueshmëria: Nëse mediat nuk e promovojnë aktivisht barazinë gjinore
(d.m.th., nuk e miratojnë këtë si një politikë), mund të thuhet se ato në fakt e
nxisin diskriminimin gjinor. Ato media që janë transparente në lidhje me politikat e tyre
mbi këtë çështje, janë më të besueshme.

Efikasiteti: Barazia gjinore është një gurthemel për zhvillimin e plotë
ekonomik dhe social të një kombi. Media mund të jetë një mjet shumë efikas
në forcimin e barazisë gjinore, dhe në këtë mënyrë ta promovojë zhvillimin
ekonomik dhe social.

Aleancat: Për ato shtete që kërkojnë anëtarësim në Bashkimin Europian, është e
rëndësishme të theksohet se njëra nga pesë objektivat strategjike të Komisionit për
Promovimin e Barazisë Gjinore është promovimi i ndryshimit të roleve dhe
stereotipave gjinore. Media përmendet në mënyrë specifike si një fushë e
përqendrimit.

Reaksioni Zinxhiror: Për shkak se mediat sjellin çështje në vëmendjen e publikut
dhe shpesh i përcaktojnë parametrat e debatit publik, ato mund të jenë mjet i
dobishëm për zgjidhjen e problemeve të ndryshme gjinore që lidhen me një numër të
gjerë të sektorëve dhe politikave. Prandaj, është e rëndësishme për ta siguruar
perspektivën gjinore në media.
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Intervenimet e mundshme dhe Pikat e Veprimit

;

;

Integrimi i çështjeve gjinore në politikat e mediave: Politikëbërësit duhet t'i
inkurajojnë mediat të përfshijnë deklarata për barazinë gjinore në politikat editoriale,
kodet e etikës dhe politikat e reklamave. Politikëbërësit mund të krijojnë një model
të politikave dhe t'i ftojnë të gjitha mediat ta përshtatin dhe miratojnë atë. Modeli
duhet të përfshijë klauzola për mospromovimin e stereotipeve gjinore dhe
mospërdorimin e gjuhës seksiste.

;

Përfshirja e specialistit gjinor në organet rregullatore të medias apo bordet
"mbikëqyrëse": Një specialist gjinor mund të japë një kontribut të rëndësishëm
në monitorimin e stereotipeve gjinore në media. Për më tepër, një specialist i
tillë mund të ndihmojë për t'i ndërtuar kapacitetet e ndjeshmërisë gjinore brenda
kompanive të tilla. Përndryshe, monitorimi i stereotipeve gjinore dhe
diskriminimit brenda mediave duhet të përfshihen në mënyrë eksplicite në
Termat e Referencës së organeve rregullatore apo bordeve mbikëqyrëse.

;

Analiza e Përmbajtjes: Analiza e përmbajtjes mund të tregojë se si
portretizohen sistematikisht çështjet gjinore në media. Analiza të veçanta mund
të bëhen për lajmet në mediat e shtypura, radio, televizion, revista, etj. Qeveria mund
të bashkëpunojë me fakultete të gazetarisë, universitete, apo me OJQ, të cilat pastaj
mund ta kryejnë këtë analizë.

Shqyrtimi dhe Analiza e Shfrytëzimit të Mediave nga Qeveria: Një studim
mund të bëhet për t'i analizuar çështjet e barazisë gjinore, konkretisht
promovimin/ luftimin e stereotipeve gjinore në shpalljet publike të
shërbimeve qeveritare, fushatave informative, fushatave politike,
komunikatave për media,
etj. Rezultatet e një studimi të tillë duhet të formojnë bazën për trajnimin e stafit
qeveritar për marrëdhënie me media.
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;

;

Trajnimi dhe vetëdijesimi për çështjet gjinore: Trajnimi mund të kryhet në
nivele të ndryshme dhe me audienca të ndryshme, me qëllim të përmirësimit të
reflektimit të çështjeve gjinore dhe largimin e stereotipeve në media. Shembuj të
trajnimit të tillë përfshijnë:

•

Vetëdijesimi për personelin e redaksisë: Çështjet e analizuara mund të
përfshijnë njohjen e stereotipeve negative gjinore dhe efektet e tyre.
Gjithashtu, të dobishëm mund të jenë trajnimi për zhvillimin dhe zbatimin e
politikave editoriale të ndjeshme gjinore, si dhe reklamat stereotipizuese.

•

Trajnim për zëdhënës të Qeverisë dhe përgjegjës për media: Stafi i
qeverisë që ofron informacion për shtypin duhet të jetë i trajnuar për t'i
njohur stereotipet gjinore dhe për të ofruar shembuj konkretë për shtypin që të
sfidohen stereotipet negative.

•

Ndërtimi i kapaciteteve për reklamuesit: Kompanitë reklamuese mund të
inkurajohen për t'i sfiduar sterotipet gjinore në mënyrë inovative, që do të
reflektohet si avantazh i tyre (dhe klientëve të tyre). Kjo mund të përfshijë
ngritjen e vetëdijesimit, apo trajnimin për njohjen e "stereotipit gjinor" dhe
efekteve të tij negative.

Trajnimi medial për institucionet gjinore: Përveç institucioneve Kombëtare për
Barazi Gjinore dhe pikave fokale brenda qeverisë, edhe institucionet tjera
"gjinore" duhet të marrin trajnim për mënyrën më efektive të shfrytëzimit të
mediave për t'i sfiduar stereotipet gjinore. Ky trajnim mund të jetë kusht për OJQ- të
kryesore.
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