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Në zgjedhjet e fundit parla-
mentare shumica e grave arritën ta
fitojnë mandatin e deputetes nëpër-
mjet votave dhe jo përmes kuotës
gjinore. Vetëm 13 gra nga 39 janë
bërë pjesë e Kuvendit si rezultat i
kuotës. Derisa të gjitha 11 deputetet
e Lëvizjes Vetëvendosjes kanë hyrë
pa kuota, PDK-ja është partia me
më së shumti deputete që përfituan
nga kuota gjinor: 6 nga 8 deputetet.
Nga koalicioni AAK-PSD, katër gra
nga pesë kanë hyrë me kuotë. 

Por, diskriminues po cilësohet një
nen i Ligjit për Zgjedhje, sipas të
cilit, zëvendësimi i deputetëve duhet
të bëhet përbrenda gjinisë. 

Tinka Kurti nga radhët e Lëvizjes
Vetëvendosje edhe pse ishte votuar
më shumë se dy kolegët e saj burra
nuk arriti ta marrë mandatin e de-
putetes. Kurti e ka quajtur absurd
nenin e këtij ligji, teksa të drejtën e
saj do ta kërkojë nëpërmjet Gjykatës.  

“Të gjithë e dimë që ligji, përfshirë
ky nen, është shkruar për ta rritur
prezencën e deputeteve në parla-
ment. Dhe çka ndodh tash? Pikër-
isht e ndëshkon. Saktësisht e
pamundëson rritjen e 30
përqindëshit. Përderisa ligji flet për
minimumin e 30 për qind të de-
puteteve në parlament dhe jo ruajt-
jen e kësaj shifre, në fakt kjo po
bëhet barrierë që në Kuvend të ketë
më shumë se 30 për qind gra”. 

Sipas saj, kjo është në kundërshtim
me frymën kushtetuese, parimet
ndërkombëtare dhe ligjet tjera, por
edhe në kundërshtim me vet kon-
ceptin e barazisë si synim e rrugëtim.

“Ky nuk është vetëm problem
ligjor, por thellë politik. Nëse e lejo-
jmë këtë të ndodhë do ta shohim
diskriminimin e kulluar edhe në in-
stitucionet më të larta. Në fakt,
kuota prej 30 për qind është tejet e
vjetruar dhe e pamjaftueshme. Nga
minimumi 30 për qind ajo është
bërë maksimumi 30 për qind.
Kështu të paktën po del të jetë”. Ajo
ka shtuar se nga vendosja e drejtë-
sisë për një grup të pabarabartë, që
të arrihet të paktën pjesëmarrja e 30
për qind të deputeteve në parla-
ment, ligji doli të jetë për ruajtjen e

70 për qind të burrave. 
“Ndërhyrja me kuota ka qenë e

nevojshme për një skenë publike të
mbizotëruar tradicionalisht nga
burrat”. 

Këtë po e shohin si problematike
edhe përfaqësues të shoqërisë civile. 

“Për herë të parë kemi pasur
rastin në këto zgjedhje që kuota gji-
nore të vihet në zbatim duke fa-
vorizuar gjininë mashkullore në
Kuvend, në rastin e marrjes së man-
dateve të deputetëve nga radhët e
LVV-së pas zëvendësimit të de-
putetëve që u bënë ministra në
rastin e Tinka Kurtit dhe dy kandi-
datëve burra - Fitim Haziri dhe
Eman Rrahmani, të cilët kanë më
pak vota se ajo”, ka thënë Jeta Kras-
niqi nga Instituti Demokratik i
Kosovës (KDI). 

Me gjithë ndryshimin që prod-
huan zgjedhjet e fundit, Krasniqi
konsideron se kuota është ajo që ka
ndikuar të rritet besimi i partive dhe
qytetarëve për rolin e grave.  

“Me kuotën është arritur që gratë
të etablohen në skenën politike dhe
të ketë një rritje të besimit qytetar

dhe të vet partive politike në rolin e
rëndësishme të grave për për-
faqësimin e interesave të qytetarëve
në Kuvendin e Republikës së
Kosovës, duke sfiduar
paragjykimet, mentalitetin patri-
arkal dhe stereotipet gjinore për
rolin e gruas në shoqëri”. Sipas saj,
kjo e bën demokracinë e Kosovës
më përfaqësuese, shoqërinë më të
hapur për të ofruar mundësi të
barabarta për të gjithë qytetarët e
saj, duke mos lënë jashtë zhvillimit
të gjithëmbarshëm gjysmën e pop-
ullsisë, pra gjysmën e potencialit
njerëzor të një shteti.

Edhe përfaqësues të subjekteve
politike e shohin të domosdoshme
që kuota të mbetet edhe për disa
palë zgjedhje tjera. 

“Kuota i duhet ende Kosovës, jo
për atë se e kemi kaluar fazën tran-
sitore, por sepse na duhet si
mekanizëm që gratë të bëhen pjesë
e Kuvendit të Kosovës. Mendoj se
kuota u ka ofruar mundësi grave të
dëshmohen në një garë të
pabarabartë dhe jo të lehtë”, ka
thënë Blerta Deliu-Kodra, deputete

e disa legjislaturave nga radhët
PDK-së. 

“Zgjedhjet e fundit kanë dësh-
muar se ka një qasje të re të qyte-
tarëve në raport me gratë. Ky është
trend pozitiv dhe inkurajues për
përfaqësim më të fuqishëm të grave
që kanë marrë vota të mjaftueshme
dhe jo rrallë i kanë tejkaluar edhe
kolegët e tyre meshkuj në garën zg-
jedhore”.

Ndërkaq Time Kadrijaj, deputete
e AAK-së, thotë se në mandatet e
para po të mos ekzistonte kuota nuk
do të ishte ky përfaqësim i grave. 

“Në çdo palë zgjedhje ka filluar të
rritet besimi tek gratë dhe të dësh-
mojnë se me punë dhe përkushtim
mund të bëhen edhe deputete dhe të
japin kontribut në procese të rëndë-
sishme. Me këtë ritëm besoj se për-
faqësimi i grave në Kuvend do të
rritet edhe më shumë në të
ardhmen”, ka thënë deputetja e cila
do të jetë edhe kryetare e Komi-
sionit Parlamentar për Punë të
Jashtme. 

Por, nga 14 komisione sa janë for-
muar, vetëm katër prej tyre do të ud-

hëhiqen nga gratë deputete. 
Posti i kryetares i është besuar

edhe Albena Reshitajt, po ashtu nga
AAK, e cila do ta udhëheqë Komi-
sionin për Shëndetësi dhe Mirëqe-
nie Sociale. Ndërkaq VV-ja e ka
emëruar Fatmire Kollçakun
kryetare të Komisionit për Çështje
të Sigurisë dhe Mbrojtjes. Edhe
Lista Serbe e ka emëruar një grua
në krye të Komisionit për të drejtat
dhe interesat e komuniteteve. PDK-
ja, LDK-ja dhe Nisma nuk e kanë
asnjë grua në krye të komisioneve. 

Neni 12 i rregullores së Kuvendit
të Kosovës kërkon që të respekto-
het barazia gjinore në të gjithë tru-
pat e Kuvendit, duke potencuar që
“në përbërje të Kryesisë dhe në tru-
pat e tjerë të punës së Kuvendit të
respektohet përbërja gjinore e Ku-
vendit”. 

Sistemi i kuotës ishte instaluar
nga Misioni i Kombeve të
Bashkuara në Kosovë (UNMIK) në
vitin 2000, kur Kosova mbajti zgjed-
hjet e para pas çlirimit. Edhe legjis-
lacioni të cilin e krijoi Kosova ofron
një bazë të mirë për inkurajimin dhe
mbështetjen e pjesëmarrjes së gruas
në pozita vendimmarrëse. Kushte-
tuta e Republikës së Kosovës, si akti
më i lartë juridik i vendit, promovon
parimet e barazisë gjinore që janë të
pranuara edhe ndërkombëtarisht.
Një parim i tillë është i sanksionuar
me Ligjin Kundër Diskriminimit,
kurse Ligji për Barazi Gjinore për-
cakton një sërë masash ligjore për
arritjen e barazisë së plotë të grave
dhe burrave në shoqëri. 

Në zgjedhjet e fundit partitë nuk
treguan gatishmëri për për-
faqësimin e plotë të barazisë gji-
nore, duke mos e respektuar ligjin i
cili kërkon që listat e kandidatëve të
ndahen 50:50.  

Jeta Krasniqi thotë se Ligji për
Barazi Gjinore përcakton që duhet
të ketë përfaqësim të barabartë,
teksa rikujton se ai është votuar në
Kuvend të Kosovës dhe ka gjetur
mbështetjen e deputetëve. 

Gazetar kontribuues:
Fitim Gashi

KUOTA, EFEKT POZITIV NË RRITJEN E PËRFAQËSIMIT TË GRAVE NË KUVEND 

Deputete pa kuotë

Krahasuar me të gjitha qeveritë e
kaluara, Qeveria Kurti e ka numrin
më të madh të grave në pozita min-
istrore.

Ky është përparimi më i madh që
ka shënuar Kosova në kuptim të ar-
ritjes së barazisë gjinore në pozitat
vendimmarrëse. Edhe vendet e ra-
jonit janë lënë prapa sa i përket
kësaj përqindjeje - gjashtë gra në
poste të larta udhëheqëse. 

Vjosa Osmani është gruaja e parë
në krye të Kuvendit, ndërkaq pesë
ministri në Qeverinë Kurti do të ud-
hëhiqen prej grave. 

Pozita më e lartë e mbajtur nga
ndonjë grua në Kosovë është ajo e
presidentes. 

Atifete Jahjaga ka udhëhequr me
këtë institucion nga viti 2011 deri në
vitin 2016. Në një deklarim për shto-
jcën “Koha për Gratë”, ajo ka folur
për ndryshimet e fundit në qeveri
dhe rolin e grave në vendimmarrje. 

“Viteve të fundit kemi arritur që të
ngrisim pjesëmarrjen e grave në
pozita të larta menaxheriale dhe ud-
hëheqëse. Edhe pse interesimi i
grave dhe vajzave mund të ketë
qenë prezent në të kaluarën, sfidat
e shumta në ngjitjen e shkallëve të
ngritjes në detyrë e kanë pamundë-
suar një gjë të tillë dhe kanë deku-
rajuar shumë prej grave që të
aspirojnë për pozita të tilla”.

Ajo tani e udhëheq Fondacionin
“Jahjaga” që për mision ka fuqiz-
imin e grave, rininë, sigurinë, paj-
timin rajonal dhe ballafaqimin me të
kaluarën. 

“Tanimë ballafaqohemi me një

vetëdije më të ngritur në lidhje me
barazinë gjinore dhe arritjen e ngrit-
jes në detyrë, ku jo vetëm që kemi
të bëjmë me vetëdijesim të grave
dhe vajzave, por edhe të opinionit të
gjerë në lidhje me këtë”. 

Megjithatë, Jahjaga ka shtuar se
ende ka rrugë të gjatë përpara për
të arritur barazinë gjinore në nivelin
optimal. 

“Edhe pse është shënuar progres,
në këtë aspekt përfaqësimi i grave
dhe vajzave mbetet ende larg
barazisë gjinore që do të donim ta
shihnim, si në Kosovë ashtu edhe në
arenën ndërkombëtare. Gratë nuk
kanë përfaqësim dinjitoz në aspek-
tin e numrit të tyre në politikë, insti-
tucione, sektor privat e kështu me
radhë”. 

Ajo ndihet mirë për faktin që në
zgjedhjet e fundit parlamentare pati
më shumë kandidate gra, ndërsa një
numër i konsiderueshëm i tyre kanë
fituar ulëse në Kuvendin e Kosovës.
Por, tani është koha që të punohet
në ngritjen e cilësisë në përfaqësim. 

“Shumë shpesh më rastis që të
pyetem për kuotat dhe gjithnjë u
përgjigjem njësoj - kuantiteti
shndërrohet në kualitet. Në fillim,
kuota ka qenë një mekanizëm i do-
mosdoshëm që të instalohet në sis-
temin tonë parlamentar, ku jo vetëm
të bëhet kushtëzimi i partive politike
që të kenë më shumë gra në listat e
tyre, por edhe publiku të mësohet
me gra në politikë”. 

Jahjaga konsideron se zgjedhjet e
tetorit dëshmuan që ky qëndrim
përkon me realitetin dhe se kuan-

titeti shndërrohet në kualitet. 
“Duke u bazuar në faktin që gratë

e kanë dëshmuar veten në udhëhe-
qësi dhe politikëbërje, tanimë ka
qenë më e lehtë që edhe populli t’ua
besojë votën grave. Falë
trashëgimisë gjinore, sado të vogël
këto vitet e fundit, gratë kanë arritur
që tani të përfaqësohen në Kuvend
me anë të votave dhe jo vetëm me
anë të kuotës, që është gjë e mrekul-
lueshme. Ndërkaq, për numrin e
grave në qeveri është e kuptueshme
që nuk është i kënaqshëm, sepse më
shumë gra meritojnë të jenë në
pozita të tilla”. 

Qeveria Kurti do t’i ketë 15 min-
istri, ku gjashtë i takojnë Lëvizjes
Vetëvendosjes dhe gjashtë LDK-së,
ndërkaq tri ministri janë për komu-
nitetet joshumicë në Kosovë.

Ministret gra të votuara në Ku-
vendin e Kosovës nga radhët e
Lëvizjes Vetëvendosje janë: Albu-
lena Haxhiu (Ministre e Drejtësisë),
Rozeta Hajdari (Ministre e
Ekonomisë, Tregtisë dhe Finan-
cave).

Nga Lidhja Demokratike e
Kosovës: Hykmete Bajrami (Min-
istre e Arsimit, Shkencës,
Teknologjisë e Inovacionit) dhe
Vlora Dumoshi (Ministre e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit.)

Emilija Rexhepi do të jetë Ministre
e Administrimit të Pushtetit Lokal
nga radhët e komuniteteve pakicë
joserbe.  

Në qeverinë kaluar të udhëhequr
nga Ramush Haradinaj, nga 21 min-
istri vetëm dy kanë qenë gra - Dhu-

rata Hoxha dhe Albena Reshitaj.
Një vit pas emërimit Reshitaj pati
dhënë dorëheqje, ndërsa udhëheq-
jen e Ministrisë së Ambientit e mori
një burrë. 

Kosova prin në rajon sa i përket
grave në qeveri, me 31 për qind. Pas
saj renditet Serbia me 23 për qind,
Mali i Zi dhe Maqedonia me nga 21
për qind, Kroacia me 20 për qind, si
dhe Bosnja e Hercegovina me 17
për qind.

Përveç pozitës së Kryetares, edhe
zëvendësen e parë Kuvendi e ka
grua. 

“Vlerësohet se më pak se 15 për
qind e grave janë të punësuara. Këto
të dhëna janë thirrje për angazhim
të gjerë për barazi gjinore.
Përkundër gjendjes jo të mirë në
këtë aspekt, Qeveria aktuale ka
dëshmuar si në politikat e saj të
paraqitura në ekspozenë e Kryemi-
nistrit, por edhe në përbërjen e Qev-
erisë dhe të Kuvendit, orientim me
prioritet drejt barazisë gjinore në
pozicione të larta drejtuese. Si as-
njëherë më parë në Kosovë, sot Ku-
vendi i Kosovës përmes Kryetares e
Nënkryetares drejtohet nga gratë.
Po ashtu, në Qeverinë e Kosovës i
kemi pesë gra ministre”, ka thënë
nënkryetarja e institucionit
ligjvënës, Arbërie Nagavci. 

“Natyrisht se nuk ka vend për
vetëkënaqësi dhe angazhimi duhet
të vazhdojë ashtu që  ky orientim të
reflektojë edhe në pozicione dhe in-
stitucione tjera të Republikës në të
gjitha nivelet, ashtu siç duhet të
ndiqet edhe me politika e masa që

kanë pikësynim barazinë”. 
Sipas Nagavcit, pabarazia gjinore

është e madhe dhe strukturore në
Kosovë. Patriarkalizmi në njërën
anë dhe mungesa e politikave
barazimtare në anën tjetër, kanë
qenë përjashtuese për gratë në jetën
shoqërore, por edhe në përfaqësim. 

“Edhe në tregun e punës, para së
gjithash, por edhe kur bëhet fjalë
për pozicione të larta drejtuese,
gratë janë përballur me pengesa
dhe vështirësi të shumta”. 

Sipas shoqërisë civile, emërimi i
ministreve gra vetëm në resorët
qeveritarë është i pamjaftueshëm. 

Instituti GAP i ka dërguar koali-
cionit qeverisës një raport që përm-
ban rekomandime në disa fusha të
politikave publike, përfshirë baraz-
inë gjinore. 

Sipas hulumtimeve të këtij Insti-
tuti, përfaqësimi i grave ne ̈ bordet
e ndërmarrjeve publike dhe të in-
stitucioneve të agjencive të ̈
pavarura është ̈ shume ̈ i ulët. Rreth
85 për qind e anëtarëve të bordeve
të ndërmarrjeve publike janë ̈ burra
dhe 15 për qind gra. Në këtë pikë,
sipas vlerësimit të GAP-it, është e
rëndësishme që të gjejë zbatim
Neni 34 i Ligjit për shoqëritë ak-
sionare, i cili kërkon që 40 për qind
e anëtarëve të bordit të drejtorëve
të shoqërisë aksionare të jenë gra.
Sipas këtij neni, kuota duhet të
ngritet në 50 për qind pas dy viteve
të zbatimit të ligjit.

Gazetar kontribuues:
Fitim Gashi
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Albin Kurti

Të ndërhysh për të drejtat e
grave do të thotë të ndërhysh në
secilën fushë. 

Ne të gjithë duhet ta synojmë një
botë pa dominim. Një botë më të
drejtë. Për këtë nuk kemi nevojë të
jemi të njëjtë. Të qenët të
ndryshëm nuk do të duhej të na
pengonte drejt barazisë. Të drejtat
dhe përparimi i grave nuk i ka rev-
olucionarizuar vetëm jetët e grave,
por edhe të burrave. 

Gratë shpesh shihen si viktimë,
por nuk janë të tilla. Gratë janë
luftëtare e janë veprimtare. Janë
aktiviste e janë punëtore. Janë
profesioniste e të domosdoshme
për tërë shoqërinë. 

Ne duhet ta njohim luftën e tyre.
Duhet të luftojmë bashkë me to.
Por, ato do të na drejtojnë. Ato
duhet të na drejtojnë. Për shumë
gjatë, pushtetet e kaluara pozi-
cionet e rëndësishme në institu-
cione i kanë dominuar nga burrat.
Nga burrat që përdornin një gjuhë
shpeshherë përçmuese dhe objek-
tifikuese. Tani, 20 vjet pas luftës
dhe 12 vjet pas pavarësisë, gratë
për herë të parë në institucionet e
Kos ovës përbëjnë 30% të pozitave
drej tuese në qeveri. Për herë të
parë kemi një grua si kryeparla-
mentare dhe menjëherë pas saj
nënkryetaren e parë, po ashtu një
grua. Natyrisht, qeveria e tan-
ishme nuk e ndalon këtu synimin e
saj për barazi e emancipim.
Plotësimi i një kuote në institu-
cionet më të larta shtetërore nuk
mjafton, të paktën jo në vetvete,
për ta barazuar dhe emancipuar
një shoqëri të tërë. Barazia nuk
plotësohet përderisa en de ka
mungesë. Mungesa është përjash-
tim. Mosprania e grave në pozitat
e rëndësishme vendimmarrëse e
ka ngadalësuar realizimin e
barazisë. Prandaj dhe prania është
e rëndësishme, prandaj dhe më e
rënd ësishme përtej kësaj është
pjesëmarrja e sa më shumë grave
me inte  g ritetin e tyre intelektual e
profesional. 

Gjendja aktuale në Kosovë nuk
është fare e kënaqshme. Nëse
duam të ndryshojmë me të vërtetë
duhet t’ia pranojmë vetes këtë
problem. Jemi të vetëdijshëm që
barazinë gjinore nuk mund ta ar-
rijmë as brenda vitit e as brenda
mandatit, por përpjekja nuk
ndalet. Përderisa qeverisjet e kalu-
ara gratë i kanë “okupuar” me mo-
spërgjegjësi dhe mospërfillje për të
drejtat e tyre, qeveria e re do të
synojë zhvillimin dhe mbrojtjen e
grave ndaj diskriminimit, shtypjes
e shfrytëzimit. 

Gratë, ndryshe nga burrat,
pikënisjen e tyre qoftë të
punësimit e qoftë të angazhimit
publik nuk e kanë të njëjtë. Një
grua ka dyfish vështirësi e barrë
në angazhimin e saj publik për
shoqëri. Ajo e lufton pabarazinë e
përgjithshme në shoqëri, e edhe
atë gjinore. Mungesa e mundësive
të punësimit është arsye e
pabarazisë për të dy gjinitë, por
diskriminimi që i bëhet padrejtë-
sisht një gruaje vetëm përse ajo
është grua është dy herë pabarazi
për gratë. 

Rreth 80% të grave janë shpallur
joaktive në tregun e punës, e

vetëm 12.7% të grave janë të punë-
suara. Shkalla e joaktivitetit është
më e lartë te gratë e zonave rurale.
Papunësia më e theksuar është te
gratë, me rreth 40%. Shkalla më e
theksuar e papunësisë është te
grupmoshat 15-24 vjeçare, me
48.9%. Pra, të jesh një grua dhe e
re është dyfish sfiduese për gratë
në Kosovë, të jesh grua, e re dhe të
vish nga një zonë rurale është tre-
fish e vështirë për ato gra.
Papunësia dhe pasiviteti tek gratë
dhe të rinjtë është si shkak i për-
fitimeve të disa individëve të pa-
përgjegjshëm dhe mu ngesë e
vullnetit politik për nd r yshimin e
kësaj gjendje. Gratë du het të punë-
sohen dhe të kenë një vend të din-
jitetshëm të punës ku e ushtrojnë
profesionin e tyre, gratë du het të
kenë më shumë mbështetje nga in-
stitucionet në zhvillimin e biznesit
të tyre, prindërit duhet të
mbështeten më shumë në rritjen
dhe edukimin e fëmijëve të tyre.

Patriarkalizmi i ndërtuar që nga
hierarkia institucionale e deri te
sho qëria në përgjithësi është hal-
lka që duhet të këputet. Masat
transformuese të kësaj gjendjeje
mund të arrihen bashkë me
angazhim të të gji tha aktereve. Eli-
minimi i paba razisë gjinore nuk
bën të mbetet në letër e të mbyllet
në sirtarët e institucioneve, por
duhet të zërë vend në zbatuesh-
mërinë strikte në praktikë. Qeve-
ria e tanishme është për mbrojtjen
dhe mbështetjen e gruas me aftësi
të kufizuara, është për gruan e
moshuar, gruan nga gjitha komu-
nitetet që janë në Kosovë, është
për gruan shtatzënë, është për
gruan dhe nënën vetushqyese. Me
këtë Qeveri ka përfunduar koha
kur flasim për të drejtat e grave
duke supozuar se të gjitha gratë
janë njësoj dhe kanë nevoja të njël-
lojta. Të luftosh për të drejtat e
grave do të thotë të luftosh për t’i
adresuar nevojat e tyre, cilatdo që
të jenë, me gjithë shumëllojsh-
mërinë e situatave të tyre në
shoqëri. 

Qeveria, duke përfshirë edhe
burrat, edhe gratë, gjithashtu
duhet të shërbejë jo vetëm si mi-
ratuese e rregulloreve dhe
propozuese e ligjeve në fushën e të
drejtave të grave, por si një shem-
bull i shëndoshë për të gjithë
shoqërinë, një shembull publik për
bashkëpunim dhe respekt të
ndërsjellë ndërmjet të dy gjinive.
Nuk mund të tolerojmë më që kur
një grua përjeton dhunë, institu-
cionet të heshtin dhe mos ta për-
fillin thirrjen për të drejtën e saj
për siguri dhe mbrojtje. Nuk mund
të tolerojmë më “machoizmin” e
vrazhdë verbal në insti tucione, kur
institucioni është mjet i shërbimit
ndaj qytetarëve dhe duhet të jetë
shembulli i kulturës politike e
shoqërore. Nuk mund të tolerojmë
më që t’i shkelen të drejtat një gru-
aje në shtëpi, në vendin e punës,
në universitet, në rrugë, në kafi-
teri, ose kudo që është ajo.

Pabarazia dhe padrejtësia do të
kritikohet dhe do të luftohet.
Shteti ynë është dobësuar shumë
nga padre jtësia. Kapitulli i ri i
shtetndërtimit ka ngritur një re-
alitet të ri politik. Kushtet e din-
jitetshme dhe mundësitë do të
rriten, kurse privilegjet do të
zvogëlohen. Gratë veprimtare e
profesioniste, gratë e punësuara e
të papunësuara, ato ishin çdoherë
krahas angazhimit në çdo sferë
shoqërore. Me referencë në përvo-
jën e të kaluarës, zotim në të tash-
men, angazhim nga poshtë, e
politika emancipuese nga lart, ky
është ligjërimi i vullnetit politik që
duhet e do t’i prijë qeverisë së re.

Autori është Kryeministër 
i Republikës së Kosovës.

Koha e Grave

Marijana Grandits

Për 15 vjet me radhë i kam sjellë
më shumë se 100 studentë
ndërkombëtarë të të drejtave të
njeriut për vizita studimore në
Kosovë. 

Gjatë përgatitjeve para udhëtimit
gjithmonë shihet qartë sa të
fuqishëm janë stereotipat. Rapor-
timet e mediave ndërkombëtare sh-
pesh japin pamje të gabuar të
shoqërisë kosovare, veçanërisht kur
kanë të bëjnë me gjendjen e grave.
Një student nga Etiopia njëherë më
pati thënë para udhëtimit: “Kam lex-
uar shumë për një vend mysliman
dhe për shtypjen e grave në Kosovë,
por nuk kam përjetuar diçka të tillë
gjatë vizitës sonë në Kosovë. Në
vend të kësaj pashë një shtet eu-
ropian me të rinj mendjehapur e të
mrekullueshëm në kafene dhe në
rrugë, si dhe një jetë nate të gjallër-
ishme dhe ngazëlluese në Prisht-
inë”.

Kosova, si shumica e shteteve
anembanë botës, është shoqëri e
dominuar nga burrat. Megjithatë,
duhet të nënvizohet roli i spikatur i
grave në segmente të ndryshme të
shoqërisë. Edhe në Jugosllavinë so-
cialiste gratë e spikatura kanë
punuar në mënyrë të jashtëzakon-
shme për të mundësuar barazi gji-
nore dhe për ta sjellë feminizmin në
skenën politike.

Prandaj, është për t’u habitur edhe
më shumë që ishin gjithë ato orga-
nizata dhe ekspertë ndërkombëtarë
që erdhën në Kosovë pas luftës së
vitit 1999 me misionin “për t’i çliruar
gratë e shtypura të Kosovës” dhe
për t’ju sjellë barazi. Por, ajo që
shohim gjatë vizitave tona studi-
more në Kosovë janë feministet dhe
udhëheqëset më profesionale dhe
më të angazhuara të organizatave të
grave që mund t’i paramendosh.

Studiueset feministe përbëjnë for-
cën kryesore në Kosovë, që kritiko-
jnë dhe e vënë në dyshim
nacionalizmin i cili nuk është përf-
shirës, por promovon vazhdimin e

autoritetit dhe dominimit të burrave.
Në vitin 2011, Kosova zgjodhi për

herë të parë një grua presidente të
shtetit, kurse në zgjedhjet komunale
të 2013-ës, për herë të parë zgjodhi
një grua kryetare të komunës. Në
2019-ën, gjatë zgjedhjeve të
përgjithshme, për herë të parë një
grua garoi për pozitën kryemi-
nistrore dhe mori pothuajse 25% të
votave.

Në anën tjetër, dallimet dhe
pabarazia janë shqyrtuar viteve të
fundit përmes konceptit të
demokracisë liberale dhe
ekonomisë së tregut. Gratë shpesh
iu bashkohen institucioneve
shtetërore duke besuar në ndryshim
dhe transformim, por për fat të keq
shpesh këto institucione i ndrysho-
jnë gratë e jo anasjelltas. Prandaj,
duhet një numër domethënës i
grave në politikë dhe institucione
shtetërore që ato të jenë në gjendje
të shkojnë përpara në përputhje me
një koncept të rëndësishëm gjinor,
si kategori në politikë që po e çmon-
ton sistemin patriarkal dhe që merr
parasysh nevojat e grupeve të
margjinalizuara duke u dhënë atyre
qasje në resurse dhe pushtet.

Pas zgjedhjeve të përgjithshme të
vitit 2019, pesë nga 15 ministrat e
kabinetit të kryeministrit Albin Kurti
janë gra, duke përfshirë ministren e
drejtësisë dhe atë të ekonomisë, si
dhe gruan e parë të zgjedhur
kryetare të Kuvendit të Kosovës.
Kurti mori lëvdata të shumta në
Kosovë për emërimin e politikaneve
në këto pozita. Mund të thuhet që
është përmirësim i parë, por ende
mbetet edhe shumë punë për t’u
bërë. Përkundër përmirësimeve
ligjore, sipas të dhënave nga viti
2018, gratë ende janë pronare të
vetëm 17% të pronës së
përgjithshme dhe vetëm 13% të
grave janë zyrtarisht të punësuara
në krahasim me 47% të burrave.
Shkalla më e lartë e papunësisë
është në mesin e grave të reja – 64%. 

Një studim i Qendrës Kosovare
për Studime Gjinore vë në pah se
traditat patriarkale i pengojnë gratë
për të trashëguar pronë, veçanërisht
tokë, gjë që bën që shumë gra të
heqin dorë nga e drejta e tyre në të
mirë të vëllezërve, bashkëshortëve
apo të afërmve të tjerë burra.

Dhunimi sistematik ishte vegël e
luftës gjatë konfliktit të armatosur të
viteve 1998-1999. Për shkak të stig-
mës, nuk dihet numri i saktë i të

mbijetuarave. Deri në vitin 2018,
vetëm organizatat e grave të
shoqërisë civile ofronin shërbime
(p.sh., shërbime psikosociale) për të
mbijetuarat. Shteti nuk ishte i pran-
ishëm në këtë çështje. Si rezultat i
përpjekjeve të organizatave të grave
- si ndërkombëtare, po ashtu edhe
vendore - në vitin 2014 të mbijetu-
arat e dhunës seksuale fituan sta-
tusin ligjor dhe vetëm katër vjet më
vonë të mbijetuarat e dhunës sek-
suale gjatë luftës mund ta kërkojnë
të drejtën e tyre për dëmshpërblim
si viktima të abuzimit të të drejtave
të njeriut.

Projektet e artit janë shumë të
rëndësishme në trajtimin e çësht-
jeve gjinore në përgjithësi dhe
veçanërisht të kësaj çështjeje. Ek-
spozitat, shfaqjet dhe librat mund të
kontribuojnë në diskutimet publike
për këtë çështje pa e zbuluar iden-
titetin e të mbijetuarave. Një libër i
ri, “Unë jam Anemone”, përfshin
rrëfimet e 24 grave dhe të një burri
që kanë përjetuar dhunë seksuale.
Sipas autorëve të librit, të mbijetu-
arit janë të gatshëm për t’i rrëfyer
ngjarjet e tyre dhe “shpresojnë ta
shohin ditën kur mund ta flasin të
vërtetën”.

Kemi qenë të mahnitur nga poten-
ciali dhe kreativiteti i artisteve,
gazetareve hulumtuese dhe
eksperteve të tjera në Kosovë, të
cilat tashmë po mundësojnë
ndryshimin dhe po formojnë të
ardhmen. Ka ardhur koha që për-
faqësuesit – burra – të shtetit t’i japin
fund shfaqjeve të politikës së sim-
bolikës kur kemi të bëjmë me çësht-
jet gjinore, ose të LGBTQ, gjatë
parakalimeve dhe ngjarjeve publike,
si dhe të fillojnë t’i zbatojnë të drej-
tat kushtetuese të grave dhe paki-
cave duke ndarë me to pushtetin
dhe resurset. 

Barazia do të arrihet vetëm kur
gratë të kenë mundësi të jenë po aq
të zakonshme dhe mesatare siç janë
shumica e burrave në pozitat ud-
hëheqëse. Kosovaret janë në rrugë
e sipër drejt të ardhmes më të mirë.
Të arriturat dhe zhvillimet e tyre
gjatë viteve të fundit janë të
hatashme. Ato mund ta bëjnë këtë. 

Urime dhe e kalofshi sa më mirë
Ditën Ndërkombëtare të Gruas!

Autorja është 
drejtoreshë akademike e programit

master për të drejtat e njeriut në
Universitetin e Vjenës.

Gratë e Kosovës po përparojnë
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Vlora Nushi

Në Odisenë e shkruar tre mijë
vjet më parë nga Homeri, ai për-
shkruan personazhin e Telemakut,
birit të Odiseut, i cili i thotë nënës
së tij të heshtë dhe t’i lërë bisedat
për burrat. Për fat të keq, unë, së
bashku me vajzat dhe gratë në
Kosovë, në disa raste ende bal-
lafaqohemi në baza ditore me
njerëz si Telemaku.

Pabarazia gjinore është një nga
padrejtësitë më të mëdha të kohës
sonë. Siç e tha edhe Sekretari Gjen-
eral i Kombeve të Bashkuara në
adresimin e tij të fundit: “Ashtu si
skllavëria dhe kolonializmi që ishin
njollë e shekujve të kaluar,
pabarazia gjinore duhet të na tur-
përojë të gjithëve në shekullin 21”. 

Por, çfarë është barazia gjinore? 
E thënë thjesht, është atëherë kur

“gratë dhe burrat gëzojnë të drejta
dhe mundësi të barabarta”. Gratë
dhe vajzat përbëjnë gjysmën e pop-
ullsisë së botës, prandaj rrjed-
himisht edhe gjysmën e potencialit
të saj. Barazia gjinore, përveç që
është një e drejtë themelore e
njeriut, është thelbësore për të ar-
ritur shoqëri paqësore, me poten-
cial të plotë njerëzor dhe zhvillim të
qëndrueshëm. 

Me fjalë të tjera, barazia gjinore
është parakusht për një botë më të
mirë. Kjo për shkak se vetëm
përmes pjesëmarrjes së barabartë
të grave mund të përfitojmë nga in-
teligjenca dhe përvoja e gjithë
njerëzimit. Pjesëmarrja e barabartë
e grave është thelbësore për sta-
bilitetin e shoqërive, ndihmon në
parandalimin e konflikteve dhe
promovon një zhvillim të qën-
drueshëm dhe gjithëpërfshirës.
Mirëpo, arritja e barazisë gjinore
nuk është vetëm “çështje e grave”.
Kjo çështje na përket të gjithëve.

Në Kosovë, edhe në kohëra
shumë të vështira politike dhe
ekonomike, por edhe sot, fatmirë-
sisht vazhdojmë të kemi shembuj
të tillë ku udhëheqja dhe puna e
grave ka sjellë shpresa të reja për
një shoqëri më të mirë. 

Përkundër këtyre përparimeve,
gjendja e të drejtave të grave
përgjithësisht në botë, pra edhe në
Kosovë, vazhdon të jetë shqetë-
suese. Ne ende kemi vetëm 12.3%
të grave të angazhuara në tregun e
punës, kemi numër shumë të ulët
të pronave në emër të grave që ua
pamundëson qasjen në kredi dhe
zhvillim ekonomik, por edhe
shumë vështirësi në proceset e in-
tegrimit në shoqëri kur kemi të
bëjmë me rastet e dhunës në
familje. Nuk kemi pasur asnjëherë
grua rektore në Universitetin e Pr-
ishtinës, në proceset e ndërtimit të
paqes vetëm një grua ka marrë
pjesë, përderisa këto procese tan-
imë vazhdojnë të jenë të udhëhe-
qura nga burrat, etj. 

Prandaj, pabarazia dhe diskrim-
inimi mbeten normë shoqërore.
Gratë vazhdojnë të diskriminohen
dhe vazhdon reagimi negativ ndaj
mbrojtjes së të drejtave të grave.

Duke qenë se jetojmë në një botë
të mbizotëruar nga burrat - kështu
kemi bërë për mijëra vjet, mënyra
e jetesës për gjithë këtë kohë i është
përshtatur burrave. Këtu është
edhe thelbi i problemit, gjegjësisht
stereotipet gjinore, normat
shoqërore të vjetruara që mbësht-
esin dhunën, si dhe vlerat e do-
minimit të mashkullit. Si pjesë e
qëndrimeve dhe zakoneve tona

këto norma të dëmshme janë të
përhapura në jetën tonë të përdit-
shme. Djemtë rriten në një mjedis i
cili “preferon djemtë” që para  lind-
jes. Qëndrime të tilla rrezikojnë t'i
bllokojnë burrat dhe djemtë në
stereotipe që përfshijnë sjellje të
rrezikshme dhe diskriminuese, si
dhe agresion fizik. Nga ana tjetër,
vajzat rriten me ide të tilla se ato
nuk janë mjaftueshëm inteligjente
për fusha të ndryshme, ndërsa ar-
ritjet e tyre minimizohen
përkundër rëndësisë. 

Për ta ndryshuar këtë realitet
duhet të punojmë së bashku. Kemi
nevojë për përfshirje dhe angazhim
të burrave, të cilët do të punojnë
drejt ndryshimit të mbizotërimit
patriarkal në fusha të ndryshme të
jetës. Duhet të arrijmë tek familjet
dhe të sigurohemi që metodat e
edukimit ta reflektojnë një realitet
ku gratë dhe burrat janë të
barabartë në të gjitha kushtet.

Njëherë e përgjithmonë: barazia
gjinore është për të mirën e të
gjithëve, burra dhe gra. Të gjitha
përpjekjet për arritje të barazisë gji-
nore gjatë historisë kanë
angazhuar pothuajse vetëm gra.
Barazia gjinore nuk mund të
ndodhë pa burra. Pabarazitë janë të
rrënjosura në dinamika të
pabarabarta që i japin fuqi dispro-
porcionale një grupi, që në këtë
rast janë burrat. Një nga manifes-
timet e pabarazisë gjinore me të
cilin ballafaqohemi të gjithë, në
baza ditore, është edhe koha të
cilën gratë e kalojnë rreth
përgjegjësive shtëpiake. Kjo kohë
është trefish më e madhe se ajo të
cilën e kalojnë burrat. Mirëpo,
është shkencërisht e vërtetuar se
barazia gjinore ka përfitime të
mëdha për marrëdhëniet personale
të burrave. Burrat që ndajnë ku-

jdestarinë, punët shtëpiake dhe
kalojnë më shumë kohë me famil-
jet e tyre, janë më të lumtur dhe
kanë fëmijë më të lumtur. Fatkeqë-
sisht, përgjegjësitë rreth shtëpisë
janë vetëm një shembull i
pabarazive në jetët tona.

Barazia gjinore është thelbësore
për të zgjidhur disa nga problemet
më të dëmshme të njerëzimit, nga
thellimi i pabarazive ekonomike e
deri tek kriza klimatike. 

Këtë vit, ne në UN Women kemi
lansuar një fushatë gjithëpërf-
shirëse të quajtur “Gjenerata e
Barazisë”, e cila bashkon aktivistë
të të gjitha gjinive dhe moshave me
qëllim të sigurimit të një të ardhme
të barabartë për të gjithë. 

“Gjenerata e Barazisë” kërkon
pagë të barabartë, ndarje të
barabartë të kujdesit pa pagesë dhe
përgjegjësive shtëpiake, t’i japim
fund njëherë e përgjithmonë
ngacmimit seksual dhe të gjitha
formave të dhunës ndaj grave dhe
vajzave, shërbime të kujdesit shën-
detësor që i përgjigjen nevojave të
të gjithëve dhe pjesëmarrje të
barabartë të tyre në jetën politike,
si dhe vendimmarrje në të gjitha
fushat e jetës.

Duhet t’i transformojmë shoqëritë
tona drejt njohjes së të drejtave të
barabarta nëse dëshirojmë ta rua-
jmë të ardhmen tonë, të gjeneratave
të ardhshme dhe të planetit. 

Kjo po ashtu është arsyeja pse të
gjithë burrat duhet t’i mbështesin të
drejtat e grave dhe barazinë gji-
nore.

Ne besojmë që shekulli 21 duhet
të jetë shekulli i barazisë gjinore
edhe për Kosovën.

Autorja është 
drejtoreshë ekzekutive e 
UN Woman në Kosovë. 

Barazia gjinore nuk është “çështje
e grave” - u përket të gjithëve

Luljeta Demolli

2020 është vit me potencial të madh
për ndryshime pozitive në barazinë
gjinore. 

Në 25 vjetorin e Platformës së
Pekinit për Veprim - e cila u bë hartë
orientuese e grave dhe e vendosi
barazinë gjinore në agjendën globale
- do të analizohen të arriturat, do të ri-
mendohen strategjitë dhe do të ravi-
jëzohen udhët e reja të aktivizmit.  

Do të vlerësohen historitë e grave
në raport me barrierat e tejkaluara, do
të flitet shumë për strategjitë e bal-
lafaqimit me rreziqet e sotme.  

Konferenca e Pekinit, në vitin 1995,
ishte jashtëzakonisht e rëndësishme
edhe për aktivizmin tonë. Gratë koso-
vare që morën pjesë në të e bënë
transmetimin e ideve dhe synimeve të
saj, duke i aplikuar me përkushtim në
projektet e shumta përgjatë periud-
have të ndryshme sociopolitike. 

Demonstratat, protestat dhe
marshimet e grave, para dhe pas
luftës, kanë gjetur lajtmotiv edhe në
këtë Platformë. Ligjet afirmative dhe
politikat gjinore po ashtu. Kushtetuta
e Kosovës dhe legjislacioni për barazi
gjinore e respektojnë këtë perspektivë
në mandatin për të drejta të barabarta
për gratë dhe burrat. Gjithashtu, edhe
kuota gjinore është një ndër indika-
torët e frymëzuar nga Platforma. 

Sivjet do të duhej të ishte më
ndryshe. Më mirë.

Edhe në Kosovë, për hir të trendit
global.

Është e logjikshme të pritet që
ndryshimet politike të reflektojnë
edhe në iniciativa konstruktive në
sferën e barazisë gjinore. Kemi të
drejtë të shpresojmë që entuziazmi i
natyrshëm që lind pas ndryshimeve

qeveritare të shndërrohet në progres.   
Jostabiliteti institucional dhe

mungesa e strategjive afatgjata kanë
bërë që të mos respektohen denjë-
sisht kontributet e aktivisteve femi-
niste kosovare të gjeneratave të
ndryshme. Ndonëse angazhimi i
përkushtuar disadekadësh i organi-
zatave dhe aktivisteve për të drejtat e
grave ka krijuar një fond të kon-
siderueshëm të sukseseve institu-
cionale, projekteve substanciale dhe
rezultateve kualitative. 

Do të ishte mëkat të anashkalohej
puna shumëdimensionale që është
bërë. Të arriturat. Përvoja.

Këto duhet të shërbejnë si baza-
ment tejet i mirëseardhur për secilën
qeverisje, sepse nuk kemi kohë për të
humbur duke u rinisur nga zeroja.
Sepse, në fakt, zero nuk ka. Gratë
kanë ecur. Dhe shteti duhet të ecën -
me gra. 

Aktivistet kosovare për barazi gji-
nore kanë punuar – dhe punojnë - në
rrethana të vështira, shpesh në betejë
me indiferencën dhe mospërkrahjen
tradicionale.  

Tash për tash, përqendrimi i diskur-
sit për avancimin e barazisë gjinore
është tek kuota 30 për qind e për-
faqësimit të grave në vendimmarrje. 

E arritur me sfida dhe probleme të
panumërta, kuota është dëshmuar si
standard i domosdoshëm për
ndryshimin pozitiv të mentalitetit,
posaçërisht në politikë. 

Mirëpo, janë tri arsye pse ky diskurs
vlerësues aktual duhet të merret me
një rezervë nga ana e Qeverisë dhe
Kuvendit. 

E para, duhet të ofrohen garanci që
agjenda qeveritare për barazi gjinore
është e nivelit të duhur dhe në të përf-
shihen të gjitha kërkesat reale të
grave. 

Kuota 50:50 është parakusht
themelor për çdo zhvillim të mëtut-
jeshëm.

E dyta, barazia gjinore nuk mund të
shihet si sferë ku me një akt të men-
jëhershëm mund të përmblidhet e
gjitha, duke i trajtuar ngutshëm çësht-
jet prioritare sociale, ekonomike dhe
politike të grave në Kosovë.

E treta, gjatë këtij procesi në asnjë
mënyrë nuk duhet të injorohet puna e
deritashme dhe potenciali i organi-
zatave dhe feministeve.

Gratë në Kosovë janë të nënpër-
faqësuara në shumë sfera të jetës,
prandaj avancimi i vërtetë kërkon
ndryshim sistematik dhe të qën-
drueshëm: në politikë, në ligje dhe në
norma. 

Kërkon largimin e barrierave në
fusha të ndryshme dhe përfshirjen e
kërkesave të reja. 

Nuk guxojmë të qëndrojmë indifer-
entë ndaj negativiteteve të vjetra dhe
të tashme, paragjykimeve dhe sek-
sizmit të shfaqur shpesh si barrierë
për përfshirjen e grave në jetën pub-
like.

Aktivistet për drejtat e grave në
gjithë botën janë angazhuar që ky vit
të jetë i luftës së madhe globale për
barazi, ku do të përdoren platforma të
ndryshme dhe të adaptueshme për të
rinjtë.

Përveç #MeToo, ne kemi synim
edhe #50:50, me të gjithmonshmen
#baraziagjinore. 

Qëllimi është që ta përqendrojmë
vëmendjen në strategjitë për të
reaguar më shumë edhe ndaj temave
tabu të cilat e prekin jetën dhe
mirëqenien e grave, pa marrë
parasysh sa sfiduese do të jenë këto
tema në Kosovë: aborti selektiv me
bazë gjinore, dhunimet seksuale - me
theks të veçantë tek vajzat e reja 13-15
vjeçare, incesti, etj. 

Viti 2020 planifikohet të jetë mo-
mentum i një bashkimi më të madh
të aktivisteve, politikaneve, grave në
media, eksperteve, për të krijuar soli-
daritet në ballafaqimin e grave me
sfida.

Tok.

Autorja është Drejtoreshë 
Ekzekutive e Qendrës Kosovare 

për Studime Gjinore

Bashkë
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Avancimi i grave kosovare në poli-
tikë është kryekëput rezultat i
angazhimit dhe i guximit të tyre per-
sonal, e jo sepse partitë tona politike
kanë shënuar ndonjë transformim apo
progres sa i përket barazisë gjinore.
Sipas kryetares së parë grua të Ku-
vendit të Kosovës, Vjosa Osmanit, par-
titë politike madje kanë mbetur pra-
pa shoqërisë, që në zgjedhjet e fundit
parlamentare e dëshmoi se i trajton
njësoj burrat dhe gratë të cilët, siç
thotë ajo, tregojnë “konsistencë e
guxim” dhe janë “figura të pastra poli-
tike”. Në një intervistë për “Koha për
Gratë”, Osmani flet për pengesat që
u vijnë grave në politikë pikërisht nga
burrat nëpër parti dhe nëpër institu-
cione dhe për mënyrën se si ajo i ka
tejkaluar paragjykimet dhe stereotipat
gjinorë. Ajo nuk e konsideron sukses
në vetvete prezencën më të madhe të
grave në qeverisjen qendrore nëse ato
nuk ia dalin që gjatë mandatit katërv-
jeçar të shtyjnë përpara agjenda dhe
vendime që e përmirësojnë pozitën e
grave dhe vajzave. Thotë se kauza e
barazisë gjinore do të jetë prioritet i saj
si kryeparlamentare, sepse ajo nuk
është kauzë individuale, por ka të bëjë
me avancimin e një shoqërie të tërë.
“Ka të bëjë me atë se si do të rriten va-
jzat e mia dhe të gjitha vajzat tjera
nesër, pasnesër”.

Znj. Osmani, a jeni rastësisht në
politikë apo ka qenë ambicie dhe syn-
im i juaji i menduar dhe i planifikuar?  

Vjosa Osmani: Asnjëherë nuk ka
qenë ambicie imja që të involvohem
në politikë, së paku jo kaq shumë.
Gjithmonë e kam menduar kon-
tributin për institucionet nëpërmjet
angazhimit akademik, por jo kaq
drejtpërdrejt. Por, gjërat rrjedhin
ndonjëherë pa i planifikuar. Jam pjesë
e një familjeje e cila ka qenë që nga fil-
limi e angazhuar në Lidhjen
Demokratike të Kosovës, por nuk e
kam parë veten domosdoshmërisht në
struktura politike, edhe pse kam qenë
anëtare e LDK-së që nga viti 1999.
Megjithatë, angazhimi im deri në
vitin 2005 ka qenë puro profesional.
Kam qenë e angazhuar në fakultet, një
kohë kam punuar në gjykatat e
Kosovës. Angazhimin në institucione
publike në kontekst të vendimmarrjes
politike e kam filluar tek në vitin 2006,
kur pas përvojës në gjykata, shkollimit
në SHBA dhe angazhimit në Këshillin
e Evropës, u ftova nga ish-presidenti
Fatmir Sejdiu që t’i bashkohem kabi-
netit të tij. Ai më njihte shumë gjatë,
sepse kam qenë studente e tij dhe ka
pasur një iniciativë shumë të mirë që
gjeneratat e reja t’i angazhojë në
kabinetin e tij. Në momentin që hyn
në ato institucione edhe involvimi
politik është shumë më aktiv.

… dhe filloi t’ju pëlqejë politika?
Vjosa Osmani: Nuk është çështje

pëlqimi. E sheh që roli yt aty, zëri yt,
mund ta bëjë diferencën në raste të
caktuara, e sheh se është e nevojshme
që të ketë involvim të njerëzve jo
vetëm të një gjenerate të re, por që
janë edhe të një mendësie më të re të
politikëbërjes. E sheh që përvoja
ndërkombëtare, përvoja akademike,
është e nevojshme për një vlerësim
shumë më profesional të vendimeve.
Por, kjo kurrë nuk është individuale.
Është vlerësim që të gjithë ne, një gjen-
eratë pak më e re në politikë, e kemi
parë që është e domosdoshme që të
rrimë dhe të mos dorëzohemi para sfi-
dave të politikës, të cilat nuk ndalen
kurrë për secilin që është në politikë. 

A është angazhimi politik njëjtë
sfidues si për burrat, ashtu edhe për
gratë?

Vjosa Osmani: Pas 15 vjet të punës
në institucionet vendimmarrëse poli-
tike jam e bindur që absolutisht nuk
është njëjtë. Sfidat nuk janë të njëjta
si për gratë dhe për burrat. Për gratë
në politikë janë dyfish më të mëdha,
sepse nuk e kemi asnjëherë startin e
njëjtë. Ne fillojmë në një pjesë shumë
më mbrapa, kemi pengesa shumë më
të mëdha gjatë punës.

Cilat janë ato pengesa?

Vjosa Osmani: Ato janë në radhë
të parë të lidhura me trajtimin që e
kemi brenda institucioneve, brenda
partive. Unë sot nuk i kam ato penge-
sa, por kur të fillosh në politikë
shumë e re dhe si grua të shohin
sikurse je duke kryer ndonjë krim.
Përpjekjet për të ta ndalur zërin
janë të jashtëzakonshme.

Nga kush vijnë ato përpjekje? Nga
burrat? 

Vjosa Osmani: Nga burrat, abso-
lutisht. Nga burrat në politikë, nga bur-
rat në parti dhe vazhdojnë nga burrat
në institucione. Duhet këmbëngulësi e
jashtëzakonshme, durim dhe vullnet
tepër i madh për t’iu kundërvënë.
Kam parë shumë gra duke u dorëzuar
përgjatë rrugës. Madje shumë prej tyre
qysh në pengesat e para, në ditët e para
të punës së tyre. Ta zëmë, kur zgjidhen
për herë të parë deputete, ose kur hyjnë
për herë të parë në strukturat vendim-
marrëse. Synimi i shumicës së burrave
- nuk po i fus të gjithë në të njëjtin thes
- është qysh në fillim t’ua vendosin ku-
fijtë duke iu thënë: “Ti nuk ke çka flet,
ti je grua, nuk i kupton, ti je shumë e
re, nuk i kupton, mos u përziej, këto
janë gjëra që ti nuk i njeh, nuk i di”.

Si tejkalohen pengesat?
Vjosa Osmani: Pengesat tejkalo-

hen në qoftë se e bëni të qartë që nga
dita e parë se nuk e keni ndërmend të
dorëzoheni, sepse kauza juaj është e
drejtë. Kauza e barazisë gjinore nuk
është individuale, por është e gjithë
shoqërisë. Nuk ka të bëjë me individ-
ualitetin tim apo me ambicien time
politike. Ka të bëjë me avancimin e një
shoqërie të tërë. Ka të bëjë me atë se
si do të rriten vajzat e mia dhe të gjitha
vajzat tjera nesër, pasnesër. Dhe në
qoftë se me aq ngulm e mbroni këtë
kauzë jo për veten tuaj, por sepse jeni
të vetëdijshme që në çdo moment po
ju shikojnë dhe po ju përcjellin edhe
mijëra vajza të tjera, atëherë kjo ju jep
energji dhe forcë të papërshkrueshme
për të mos u dorëzuar para asnjë sfide
dhe para asnjë burri.

Ju nuk jeni dorëzuar, me gjithë mo-
spajtimet dhe përplasjet që keni pasur
me burrat udhëheqës të partisë suaj.
Gjatë fushatës zgjedhore ka pasur
dyshime në fuqinë dhe pavarësinë
tuaj në vendimmarrje në rast se do të
zgjidheshit kryeministre, sepse mbi-
zotëronte droja se do t’i nënshtro-
heshit presionit të bashkëpartiakëve. A
mendoni se ju ka penalizuar ky dyshim
për t’i fituar zgjedhjet?

Vjosa Osmani: Ky ka qenë dyshimi
më i pabazuar në historinë politike të
Republikës së Kosovës dhe më i jo-
faktuari. Sepse nuk ka pasur asnjë fakt
të karrierës sime politike për të dësh-
muar që në qoftë se ka një vendim të
drejtë unë ndikohem nga disa burra.
Përkundër përplasjeve publike me
partinë, unë nuk kam ndryshuar asnjë
qëndrim të vetëm. E gjithë partia ime
politike më në fund i përkrahu qën-
drimet politike që unë i kam mbajtur
për tre vjet radhazi dhe nuk ndodhi e
kundërta.

A do të thotë se ju e imponuat qën-
drimin tuaj në parti?

Vjosa Osmani: Unë e arsyetova
qëndrimin tim dhe më në fund mbi-
zotëroi arsyeja, sepse nuk e kam
kundërshtuar individin apo personin,
por e kam kundërshtuar vendimin
politik për të hyrë në koalicion politik
me PDK-në. Unë kam qenë 20 e ca
vjeçare kur e kam kundërshtuar part-
inë, kam mbetur e vetme në atë sallë
dhe kam votuar kundër marrëveshjes
Kosovë-Serbi, në vitin 2013. Ma tre-
goni një politikan burrë që deri sot e
ka kundërshtuar partinë e vet në
përgjithësi, duke rrezikuar karrierën
e vet profesionale dhe politike vetëm
për t’i mbrojtur interesat qytetare.
Dyshimi në pavarësinë time nuk ka
qenë vetëm i pabazuar, por edhe
diskriminim gjinor në vetvete, ngase
kemi pasur kandidatë të shumtë bur-
ra që kanë ndryshuar qëndrime në
baza ditore, me kërkesë të partisë apo
shkaku i interesave grupore dhe klan-
eve brenda partive.

Mirëpo, dyshimet e qytetarëve rreth
fuqisë suaj në vendimmarrje brenda
partisë u përforcuan pas zgjedhjeve,
gjatë negociatave për koalicion me VV-
në. Ju nuk shiheshit dhe nuk deklaro-
heshit fort në publik. Burrat e partisë
suaj akuzoheshin se e shfrytëzuan
popullaritetin tuaj për të mbledhur
vota. Çfarë ndodhi në të vërtetë, u tërho-
qët vet apo ju lanë mënjanë?

Vjosa Osmani: Nuk jam tërhequr,
por duhet pasur parasysh se në çfarë
konteksti janë zhvilluar ato negociata.
Unë kam qenë pro koalicionit LDK-VV
për një kohë të gjatë dhe kam qenë e
interesuar që ky koalicion të lidhet, e
jo të dështojë. Ky ka qenë dallimi mes
meje dhe shumë njerëzve të tjerë nga
të dyja anët që u mungonte vullneti për
koalicion. Kur ke vullnetin që koalicioni
të ketë sukses, sikurse unë që e kam
pasur, nuk del publikisht ta shash
partnerin potencial të koalicionit, nuk
flet publikisht për probleme te brend-
shme, por tenton me i zgjidhë ato duke
dhënë madje edhe nga 70 solucione në
ditë. Dhe në qoftë se unë ndërkohë e
kam humbur një pjesë të përkrahjes
kjo ka qenë shumë më pak e rëndë-
sishme në krahasim me synimin, por
edhe barrën që e kam pasur para
votuesve, që ta realizoj vullnetin e
tyre për koalicionin.

A keni vërejtur ndryshime pozitive në
qasjet e partive politike kosovare karshi
barazisë gjinore gjatë viteve të fundit,
apo gratë ende janë në listat zgjedhore
shkaku i kuotës? 

Vjosa Osmani: Po, kanë ndodhur
disa ndryshime, por ndryshimet janë
bërë shkaku i këmbëngulësisë dhe
punës sonë, jo shkaku i pajtimit apo i
dëshirës së burrave. Kuota asnjëherë
nuk është pranuar në politikë si diçka
e vullnetshme. Gati në secilën legjis-
laturë ka pasur tentativë nga disa bur-
ra nëpër parti politike që ta largojnë
kuotën nga Ligji për Zgjedhjet. Vetëm
kur ne si gra të të gjitha partive, të të
gjitha etnive, jemi bërë bashkë dhe si
një zë i vetëm kemi kundërshtuar
burrat nëpër partitë tona, atëherë
kemi qenë të suksesshme. Por, edhe një
gjë tjetër ka ndikuar që të avancohet
roli i grave nëpër parti politike - eman-
cipimi i shoqërisë. 

Mendoj se shoqëria jonë po eman-
cipohet më shpejt sesa partitë tona poli-
tike. Unë kam qenë e vetmja grua kan-
didate për kryeministre dhe shumë gra
të tjera ishin kandidate për deputete.
Vlerësimi që na është bërë nga qyte-
tarët ka vënë në pah një gjë, që një grua
e shoqërisë civile shumë mirë e po-
tencoi: “Shoqëria jonë e dëshmoi se i
vlerëson bijtë dhe bijat e veta në
mënyrë të barabartë”. Këtë e keni
parë edhe në numrin e votave që i kemi
marrë. U pa që qytetarët e Kosovës lëre
që nuk e kanë problem, por kanë bes-
im të plotë që edhe një grua mund t’i
përfaqësojë si duhet.

Nuk e kanë problem një grua vetëm
nëse ajo me të vërtetë e meriton t’i për-
faqësojë...

Vjosa Osmani: Nuk është që gratë
kërkojnë të vlerësohen për diçka që
nuk e meritojnë. Gratë dhe vajzat
kërkojnë mundësi të barabarta. Kaq.
Akoma nuk i kanë mundësitë e
barabarta për t’u avancuar në profe-
sione të ndryshme. Mua askush nuk

më ka votuar vetëm pse jam grua. Por,
edhe asnjë burrë nuk duhet të votohet
vetëm pse është burrë dhe se si burrë
mund të punojë për çështje të intere-
sit nacional e qytetar më mirë se një
grua. Pra, nëse një gjë e kanë treguar
qartë këto zgjedhje është që për qyte-
tarin me rëndësi është që personi që
garon në zgjedhje të ketë konsistencë,
guxim, të ketë veprimtari të pastër poli-
tike, të jetë figurë e pastër politike. Kur
i ka këto kritere të përmbushura,
qytetarët tanë e vlerësojnë njësoj edhe
një burrë, edhe një grua. Kjo në vetvete
mendoj se është emancipim i jashtëza-
konshëm i shoqërisë, dhe kjo u dësh-
mua edhe me faktin që gratë në LDK,
në VV dhe në disa nga partitë tjera, i
kanë fituar ulëset e veta në Kuvendin
e Kosovës pa ndihmën e kuotës.  

Për dallim nga qeveritë e kaluara, kjo
e tanishmja ka në përbërje më shumë
gra në poste udhëheqëse. A besoni që
me këtë ritëm Kosova në një të ardhme
të afërt mund të arrijë përfaqësimin gji-
nor 50:50?

Vjosa Osmani: Besimi që e kemi
marrë nga qytetarët dhe pozitat që sot
i mbajmë nuk do të jenë të
mjaftueshme po që se ne si gra në in-
stitucione nuk arrijmë që të çojmë për-
para vendime nëpërmjet të cilave ua
lehtësojmë jetën qytetarëve tanë, e në
veçanti grave. Pra, prezenca jonë në in-
stitucione nuk mund të konsiderohet
sukses në vetvete. Do të jetë sukses
nëse pas katër vjetësh të mandatit tonë
ne do të mund të themi se kemi arrit-
ur të fuqizojmë institucionet e sigurisë
që të trajtojnë në mënyrë më efektive
rastet e dhunës në familje, nëse arrijmë
barazi në përfaqësim nëpër institu-
cione, nëse kemi një politikë të jashtme
feministe dhe nuk kemi delegacione që
udhëtojnë pa gra në to. Sepse është
dëshmuar statistikisht e përmbajtësisht
që paqja është e mundshme në rastet
kur gratë janë në tavolinë bisedimesh.
Ndërsa që ta arrijmë rritjen e kuotës zg-
jedhore punë urgjente është që të
identifikohen sa më shumë burra
kampionë që e kuptojnë rëndësinë e
barazisë gjinore dhe ata me krenari e
ngulm t’i shtyjnë përpara çështjet gji-
nore. Kjo fillon nga roli që e kanë bur-
rat si baballarë në rritjen e vajzave, që
është më esencialja, e deri tek roli që
e kanë në politikë dhe në vendim-
marrje. Pra, në këtë mandat ne duhet
të sigurojmë sa më shumë përkrahje
nga burrat në vendimmarrje në
mënyrë që ta kemi përkrahjen e tyre
kur të vijmë te reforma elektorale, por
edhe te vendimet që e prekin direkt
jetën e grave dhe të vajzave.

Ardhja juaj në postin e kry parla-
mentares a do të sjellë një perspektivë
më të madhe të çështjeve gjinore në ag-
jendën parlamentare dhe si plani-
fikoni të implementoni ndryshime?

Vjosa Osmani: Kjo tashmë është e
vërejtshme. Minimum tri a katër ak-
tivitete të mia në ditë kanë të bëjnë
specifikisht me çështje të barazisë gji-
nore: kontakte me organizata të grave,
organizata që në mënyrë specifike i tra-
jtojnë problemet me të cilat bal-
lafaqohen gratë dhe vajzat në Kosovë
në fushën e arsimit, shëndetësisë,
ndërmarrësisë, fuqizimin e tyre në as-
pektin e të drejtave pronësore dhe
fuqizimin e tyre juridik. Në baza ditore

merrem me një agjendë komplet të re
që e kemi planifikuar ta implemento-
jmë brenda Kuvendit të Kosovës, që fil-
lon nga fuqizimi i grave deputete e deri
te trajtimi i secilës çështje politike me
atë që ne e quajmë “gender lens”, një
lloj aspekti gjinor i secilës temë.

Rasti i deputetes së VV-së, Tinka Kur-
ti, ka shpërfaqur një nen diskriminues
për gratë në Ligjin për Zgjedhjet. Si ud-
hëheqëse e legjislativit, a do të angazho-
heni për ndryshimin e këtij neni që doli
të jetë barrierë për rritjen e pranisë së
grave në Parlament përtej kuotës 30 për
qind?     

Vjosa Osmani: Nuk është hera e parë
që paraqitet ky problem. Ka ndodhur
edhe në zgjedhjet për asamble komu-
nale, kur grave që kanë qenë më të vo-
tuara se burrat, pasi janë liruar vendet
nga burrat, nuk u janë dhënë ulëset,
por sërish janë zëvendësuar me bur-
ra. Ky nen nuk do të duhej të zbatohej,
sepse jo vetëm që është diskriminues,
por është edhe dispozitë absurde.
Ligji në pjesët e tjera si parim e vendos
minimum 30 për qind për gjininë më
pak të përfaqësuar e pastaj ka dispozita
që e bllokojnë atë. Për fat të keq, mosre-
alizimi i reformës zgjedhore na ka sjel-
lë në këtë situatë. E përkrahi çdo ini-
ciativë dhe e kemi me urgjencë që ta
bëjmë reformën zgjedhore. Te shumica
e deputetëve kam parë gatishmëri
dhe po ashtu kemi dakordim edhe me
BE-në që sa më shpejt të fillojmë re-
formën. 

Në legjislaturat e kaluara ka pasur
gjuhë seksiste dhe gjuhë të urrejtjes në
seanca. Sa rigoroze do të jeni ju në
parandalimin e gjuhës së tillë?

Vjosa Osmani: Absolutisht nuk do të
lejoj diçka të tillë. Nuk është çështje rig-
oroziteti, por është  çështje e avancim-
it të parlamentarizmit dhe demokracisë
në vend. Nëse ne lejojmë gjuhë të ur-
rejtjes, gjuhë kërcënuese, seksiste e mi-
zogjene, ato nuk helmojnë vetëm in-
stitucionin, por helmojnë një shoqëri
të tërë. I shkelin parimet themelore të
bashkëpunimit dhe të respektit, dhe
madje mund të shkojnë deri aty që të
nxisin urrejtje e dhunë. Gjithçka që
flitet në seanca depërton në secilën
shtëpi. Prandaj duhet të mendojmë për
fëmijët, për vajzat, për gratë, për famil-
jet që e dëgjojnë këtë gjuhë, sepse
ndikon negativisht. Askush nuk mund
t’ia ndalojë askujt të japë qëndrime poli-
tike të bazuara në argumente, por
çështjet politike mund të shtyhen për-
para edhe pa i fyer të tjerët dhe pa nx-
itur dhunë. 

Sa ka solidaritet mes grave politikane
në Kosovë në kuptimin e tejkalimit të
dallimeve partiake për çështje mad-
hore, si dhe për kauzat e barazisë gji-
nore?

Vjosa Osmani: Në ndonjë mandat
bashkëpunimi i grave deputete ka
qenë më i suksesshëm në tejkalimin e
barrierave politike, e në ndonjë tjetër
nuk ka funksionuar mirë. Ka pasur
momente kur grupet politike në Ku-
vend kanë qenë të armiqësuara dhe ne
gratë e kemi bërë hapin e parë që të
shkrijmë jo akullin, por më mirë me
thënë - akullnajën. Shpresoj që në këtë
mandat pozitë e opozitë ta kuptojnë që
për çështje të barazisë gjinore duhet të
bëhemi bashkë njëherë të gjitha gratë,
e pastaj të gjitha gratë dhe të gjithë bur-
rat, sepse ndryshe nuk mund të traj-
tohen këto çështje me sukses. Por,
duhet të bëhemi bashkë edhe për
tema të tjera të interesit nacional. His-
toria e ka dëshmuar që Kosova ka pa-
sur sukses vetëm kur jemi bërë të gjithë
bashkë dhe kemi folur me një zë.

Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas,
cili do të ishte mesazhi juaj për vajzat
dhe gratë e Kosovës?

Vjosa Osmani: Urimi im i përher-
shëm është: Më shumë vajza e gra të
shkolluara, të punësuara, udhëheqëse
dhe në hap me ëndrrat e tyre. Beteja
për të drejtat e grave është betejë për
të drejtat njerëzore. Kosova është e va-
jzave dhe e grave që guxojnë!

Intervistoi:
Valbona Mehmeti

INTERVISTË E KRYETARES SË KUVENDIT TË KOSOVËS, VJOSA OSMANI

Shoqëria po emancipohet më shpejt se partitë politike
“Këto zgjedhje treguan qartë se për qytetarin me rëndësi është që personi i cili garon në zgjedhje të ketë konsistencë, guxim dhe

të jetë figurë e pastër politike. Kur i ka këto kritere të përmbushura qytetarët tanë vlerësojnë njësoj edhe një burrë, edhe një
grua. Kjo në vetvete mendoj se është emancipim i jashtëzakonshëm i shoqërisë”, thotë kryeparlamentarja
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Karin Hernmarck Ahliny

Kur miqtë e mi filluan të kishin
fëmijë, të gjithë vunë re një dukuri
të njëjtë: ndryshimin ekstrem të
ndarjes së përgjegjësive në familje.
Nuk kishte shumë rëndësi se sa të
barabartë ishin para fëmijëve dhe
sa mirë kishte funksionuar ndarja
e përgjegjësive në mes partnerëve
para se të kishin fëmijë. 

Me ardhjen në jetë të fëmijëve, të
gjitha synimet e mira, rutina dhe
profesionet e të dy partnerëve, nd-
jekja e karrierës së tyre dhe gjetja e
kohës për miqtë, u bënë më të
vështira për t’u realizuar. U krijuan
rrethana të pashmangshme të cilat
ndikuan që përgjegjësia kryesore e
nënës/gruas të jetë funksionimi i
familjes. 

Kjo ishte në Suedi, në një nga
shoqëritë më feministe në botë, ku
qeveria ka ofruar pushim të
barabartë të lehonisë që nga viti
1974. Sa mund të arrihet barazia
gjinore në vendet ku qeveria dhe
sistemet nuk janë të ndërtuara
duke u bazuar në një parim të tillë? 

Barazia gjinore fillon në shtëpi
dhe formohet përmes vendimeve
të pavetëdijshme dhe të vetëdi-
jshme që merren nga secila familje
në jetën e tyre të përditshme. Në të
njëjtën kohë, ajo mund të pro-
movohet nga shoqëria dhe institu-
cionet të cilat bëjnë përpjekje të
vëmendshme në këtë drejtim,
sidomos përmes krijimit të legjis-
lacionit relevant për familjet.   

Siç dihet, Kosova është një ndër
vendet me nivelet më të ulëta të

pjesëmarrjes së grave në tregun e
punës. Një ndër arsyet kryesore
pse ndodh kjo është barra e rëndë e
kujdesit pa pagesë ndaj fëmijëve, të
sëmurëve, personave me aftësi të
kufizuara, si dhe të moshuarve. Kjo
barrë supozohet se iu përket grave,
të cilat gjithashtu ngarkohen me
punët e shtëpisë.  

Kur bëhet fjalë për fëmijët, qeve-
ria të paktën mund t’ua bëjë të
mundur familjeve të marrin
vendime progresive në favor të
barazisë gjinore. Një mënyrë për ta
arritur këtë është sigurimi i
pushimit prindëror në vend të
pushimit të lehonisë. Mënyrë tjetër
është të caktohet një periudhë ko-
hore e pushimit për secilin prind,
përveç nëse të dy prindërit marrin
lejen për t’u kujdesur për foshnjat. 

Pushimi prindëror ua mundëson
grave të jenë pjesë e tregut të
punës, të kërkojnë punësim në
kushte më të barabarta me burrat
dhe të jenë më të gatshme si
punonjëse. Punëdhënësit do të
hezitojnë më pak në përzgjedhjen
e punësimit të një gruaje të re kra-
hasuar me një burrë të ri po aq të
kualifikuar ose më pak të kuali-
fikuar, nëse përgjegjësia
prindërore ndahet në mënyrë më
të barabartë. 

Kjo formë e pushimit gjithashtu
do t’ua mundësojë burrave të krye-
jnë funksionin e prindit në mënyrë
të plotë, duke qenë plotësisht të
angazhuar në kujdesin ndaj fëmi-
jëve të tyre. Në këtë mënyrë krijo-
hen lidhje të forta ndërmjet tyre.
Burrave nuk duhet t’iu mohohet
kjo përvojë nëpërmjet akteve
ligjore dhe politikave qeveritare.
Nëse barazia gjinore ndërtohet në
bazë të veprimeve të përditshme,
kësisoj do të krijohen edhe mar-
rëdhëniet prindërore.

Autorja është Ambasadore 
e Suedisë në Kosovë

Feminizmi familjar

Taulant Hoxha

Vonë e kam kuptuar sa pak di për
feminizmin dhe temat e barazisë gji-
nore. Rrjedhimisht, nuk gaboj nëse
them që ende jam në hapat e parë të
edukimit tim feminist. Megjithatë,
dy gjëra i kam sqaruar me veten. E
para, e kam pranuar që gratë dhe va-
jzat janë thellësisht të diskriminuara.
E dyta, e kam kuptuar që si burrë
nuk mjafton vetëm ta pranosh të
parën, por duhet që aktivisht të
angazhohesh për ta luftuar këtë
diskriminim. Në familje, në punë, në
shoqëri, kudo.

Kërkesën për të shkruar për
“Kohën për Gratë” e pranova me
premtimin ndaj vetes që do të kufi-
zohem vetëm brenda shoqërisë
civile, fushë kjo ku jam angazhuar
tashmë mbi një dhjetëvjetësh. E sa
herë që flas e shkruaj për shoqërinë
civile, sytë më bëjnë dritë. Jo kot, por
për shkak që krenohem me punën e
kolegeve dhe kolegëve të mi dhe e di
që Kosova do të ishte shumë më keq
pa këtë sektor. 

Nuk mund të mos e kujtoj krenar-
inë që e pata ndier kur i kam prezan-
tuar për herë të parë të dhënat që në
shoqërinë civile gratë dhe burrat
ishin të punësuar në mënyrë të
barabartë. E sidomos kur këtë e
prezantoja në krahasim me të dhë-
nat e sektorëve të tjerë, që ishin me
përparësi të frikshme të punësimit të
burrave. Të tilla mbesin për gati
dhjetë vjet, të paktën qyshse maten
nga fondacioni ynë. 

Por, kohëve të fundit unë dhe
koleget e kolegët e mi nuk e kemi
më të njëjtën krenari sikurse në vitet
e para. Sepse, puna në shoqëri civile
mbetet puna më e pasigurt në

Kosovë – shumica e organizatave
kanë projekte disamujore, e një
pjesë të konsiderueshme të vitit e
kalojnë pa paga. Sepse, në shoqëri
civile megjithatë vazhdon të ketë më
shumë vullnetarë sesa të punësuar
– ku të punësuarit e sotëm shndër-
rohen në vullnetarët e nesërm.
Sepse, mesatarja e pagave në
shoqëri civile vazhdon të mbetet më
e ulët sesa në sektorin publik -
përkundër perceptimit të kundërt
që vjen nga disa organizata të
mëdha e më të ekspozuara. Sepse,
në nivelin menaxherial, edhe në
shoqëri civile dominojnë burrat.
Sepse, shoqëria civile është sektori i
vetëm që edhe ligjërisht e ka shumë
të vështirë që të mundësojë pushim
të lehonisë – natyra e financimit
shumicës ua pamundëson pagesën
e pushimit të lehonisë dhe paralel-
isht pagesën e punëtorit/es zëvendë-
sues/e. Sepse...!

Arsyet janë të pafundme. Por, edhe
aty ku në sipërfaqe duket që gjithçka
është në rregull, diskriminimi ekzis-
ton. Pra, si sektor (dhe këtu po flas
për sektorin në përgjithësi, jo për or-
ganizatat që merren veçanërisht me
të drejtat e grave) nuk besoj që
mund të jemi të kënaqur me punën
tonë nën këtë sipërfaqe. Edhe ne
jemi produkt i kësaj shoqërie, patri-
arkale dhe diskriminuese deri në
thelb. Por, a mund të bëjmë diçka
për ta ndryshuar këtë? Patjetër që
po.

Duhet të mësojmë. Ashtu siç kemi
mësuar të shkruajmë projekt-
propozime, korniza logjike, apo të
menaxhojmë procese e projekte
(para njëzet vitesh kush do të
thoshte që do të bëheshim ekspertë
të këtyre temave?!), integrimin gji-
nor duhet ta bëjmë pjesë të pan-
dashme të dijes e shkathtësive të
kujtdo që angazhohet në shoqëri
civile. Vazhdoj të lexoj studime e të
dëgjoj kolegë të sektorit që flasin për
tema nga më të ndryshmet pa asnjë
ndjeshmëri ndaj aspekteve gjinore.
Nuk është qëllimi të kritikoj, sepse
edhe vet më duhet ta djersij trurin
shumë për të qenë i ndjeshëm në el-

emente të tilla. Por, e kemi obligim
që në çfarëdo hapi që ndërmarrim ta
kemi këtë ndjeshmëri ndaj gjysmës
së atyre në emër të të cilëve
angazhohemi. Sepse, në të
kundërtën, përderisa do t’i avanco-
jmë të drejtat e një pjese të qyte-
tarëve, gjasat më të mëdha janë që
këta qytetarë do të rastisin të jenë
djem dhe burra – e me këtë vetëm se
do ta thellojmë pabarazinë dhe
diskriminimin e grave.

Kur ta kemi ngritur nivelin e dijes,
t’i zbatojmë me të vërtetë ato
mësime. Në hulumtime, në orga-
nizim të ngjarjeve, në përbërje të
bordeve e komisioneve vlerësuese,
apo në rekrutim. Dhe të mësohemi
që të marrim urdhra nga një grua,
pa e marrë si fundin e “burrërisë”
sonë. Në fund të fundit, kush ka
thënë që burrat janë menaxherë më
të mirë se gratë? Të paktën në
shoqëri civile ka shumë shembuj për
të kundërtën.

Paralelisht, të reagojmë jashtë.
Sidomos ndaj institucioneve pub-
like. Nuk duhet t’ia lëmë gjithë bar-
rën vetëm organizatave të grave.
Nëse jemi në një grup punues, panel
diskutimi, apo trajnim ku dominojnë
burrat, duhet të reagojmë. Të paktën
t’i pyesim nëse i kanë bërë të gjitha
përpjekjet që të ketë përfaqësim të
barabartë. Nuk do ta ndalojmë
diskriminimin me një pyetje, por
duke i sfiduar vazhdimisht e të gjithë
së bashku shumë prej tyre do të
mendojnë dy herë herën tjetër.   

Për fillim, organizatat e shoqërisë
civile duhet t’ia pranojnë vetes të
paktën dy gjëra. E para, përkundër
që jemi shumë më mirë se të gjithë
sektorët tjerë, jemi larg së qeni sek-
tor i barabartë. E dyta, nuk mjafton
që të mos diskriminojmë e të jemi
neutralë brenda organizatave tona,
por që qëllimshëm e vazhdimisht të
angazhohemi për integrim gjinor,
gjithandej sektorit dhe shoqërisë.

Autori është Drejtor Ekzekutiv 
i Fondacionit Kosovar për 

Shoqëri Civile (KCSF). 
Mendimet janë personale.

Shoqëria civile – pararojë e integrimit 
gjinor dhe produkt i shoqërisë patriarkale

Irena Cvetkovic

Para pak kohësh po punoja me një
grup studentësh në përgatitjen e një
fushate për fuqizimin e grave dhe për-
pilimin e skenarëve për video të me-
trazhit të shkurtë për përfshirjen e
grave. Gjatë përpilimit të skenarëve,
studentët hartuan disa manuskripte
dhe më befasoi shumë që në të gjithë
ato manuskripte gratë ishin në
hapësirat private të shtëpisë së tyre,
duke gatuar drekën në kuzhinë, ulur
rreth tryezës për ngrënie, duke
frekuentuar në mes të dhomës së nde-
jës dhe të gjumit. 

Më kujtohet çasti kur i pyeta: “A e
kemi të pamundshme që të paktën t'i
paramendojmë gratë duke lëvizur
dhe vepruar jashtë shtëpisë së tyre?
A na vë madje edhe imagjinata aq ku-
fizime të rrepta kur janë në pyetje
gratë?”.

Koncepti i privates dhe publikes i
pasqyron marrëdhëniet sociale si
të përbëra nga dy fusha mjaft të
ndara. Fusha publike karakterizohet
me më shumë fuqi dhe resurse,
sepse përfshin veprimtari që një in-
divid apo grup i ndërmerr në
shoqërinë e gjerë dhe në marrëd-
hënie me të tjerët, siç janë angazhi-

mi në punë të paguar dhe ushtrimi
i të drejtave sociale, politike dhe
demokratike. 

Ndërlidhja e feminitetit me privat-
en dhe e maskulinitetit me publiken
nuk është diç e re, por normat sociale
bashkëkohore të rrënjosura në këto
sisteme i kanë specifikat e tyre dhe
janë përjetuar në formë shumë më de-
likate dhe jo aq të drejtpërdrejtë.
Prandaj, pyesim veten: E kujt është
hapësira publike? Përgjigja nuk do të
duhej të jetë aq e lehtë si para një
shekulli, por do të duhej të ishte e
rëndësishme për të kuptuar kënd-
vështrimin gjinor të dinamikave so-
ciale të shkëmbimit të pushteteve.

Hapësirat publike janë më shumë
se vetëm hapësira fizike nëpër të cilat
qarkullojnë njerëzit. Ato bartin vlerë
ekonomike, promovojnë kohezionin
social dhe shpesh ofrojnë përfitime
për mjedisin dhe kulturën. Përdorimi
i hapësirave publike është formë e
veprimtarisë sociale, prandaj arkitek-
tët dhe planifikuesit urbanë që i kri-
jojnë këto hapësira duhet të marrin
parasysh jo vetëm veprimtaritë speci-
fike që do të kryhen aty, por edhe
mënyrat specifike në të cilat shoqëro-
hen grupet e ndryshme të njerëzve,
veçanërisht gratë dhe vajzat. Për
këtë arsye, kam punuar në dy studime
që e kanë hulumtuar mënyrën se si
gratë dhe vajzat i shfrytëzojnë
hapësirat publike dhe zbulimin e
pengesave për pjesëmarrjen e grave
në hapësirat publike, si dhe lëvizsh-
mërinë përbrenda hapësirave publike
në Shkup dhe Tetovë. 

Studimet treguan se gratë frikëso-
hen që t’i shfrytëzojnë hapësirat pub-

like kur janë vetëm dhe pasi të errë-
sohet. Kjo ndikon në lëvizshmërinë e
grave, duke i bërë ato që të llogarisin
në përcjellës kur dalin jashtë shtëpisë
dhe në kufizimin e veprimtarive të
tyre gjatë ditës. Meqenëse ndjehen të
pasigurta, ato nuk mund t’i shfrytë-
zojnë hapësirat publike në mënyrë të
barabartë. Rrjedhimisht, gratë dety-
rohen të udhëtojnë me taksi gjatë
natës, duke shpenzuar para për dis-
tanca të shkurta që lehtësisht do t’i
kalonin në këmbë po të ndjeheshin të
sigurta. Ta themi ndryshe, gratë sh-
pesh ndjejnë se duhet t’i përmbushin
disa parakushte për ta shfrytëzuar
hapësirën publike, si p.sh., të kenë
shoqërues burra (nganjëherë edhe
gra), të kenë resurse shtesë për të
paguar për transport për shkak të
frikës nga dhuna, si dhe duke zgjed-
hur që të mos i shfrytëzojnë hapësir-
at publike gjatë natës. 

Gjatë procesit të hulumtimit, shumë
gra nga Shkupi dhe Tetova shkëm-
byen përvojat e tyre personale të
dhunës në baza gjinore në hapësirat
publike, si fishkëllimat, dhuna ver-
bale, dhuna seksuale dhe nganjëherë
madje edhe dhuna fizike. Të gjitha ato
janë shumë unike, por kanë të për-
bashkët diçka që është relativisht
universale që ka të bëjë me përvojat,
ndjenjat dhe veprat e tyre pas atyre
ngjarjeve. 

Përgjithësisht, këto përvoja kanë të
bëjnë me dy shtylla kryesore përreth
të cilave krijohet ndjenja e cenuesh-
mërisë së grave: 1. Gratë ndjejnë turp
dhe e fajësojnë vetveten pas atyre ng-
jarjeve, 2. Gratë rrallë i raportojnë
këto raste te institucionet. 

Kur kemi të bëjmë me gratë, fa-
jësimi i vetvetes shpesh vjen si paso-
jë e përjetimit të çfarëdolloj dhune.
Prirjet për ta fajësuar veten mund të
gjenden në retorikën e vënies së
përgjegjësisë dhe fajësimit të vet
grave për veprimet e tyre, siç është
dalja pa askënd tjetër natën, për-
dorimi i rrugëve më të shkurta, sjell-
ja e këndshme dhe e mirë ndaj bur-
rave. Këto prirje mund të vijnë nga
narrativi i viktimizimit të grave dhe
veçanërisht i grave që kanë përjetu-
ar dhunë seksuale. 

Emocioni i turpit në shumë raste
vjen nga ndjenja e fajit. Gratë kanë
prirje ta fajësojnë veten kur përje-
tojnë dhunë ose seksizëm dhe për
këtë arsye ato mund të ndjejnë turp,
sepse shoqëria iu thotë se kanë bërë
gabim, nuk janë mbrojtur sa duhet,
ose kanë provokuar sjellje dhe vepra
të tilla. Ndjenja e turpit dhe fajit është
formë e viktimizimit dhe çon te
fshehja e këtyre veprave kundër
grave, madje edhe nga rrethi më i
ngushtë social dhe personal, siç janë
familjarët dhe shoqet. Internalizimi
i sistemit të pabarazisë po ashtu
mund të ndikojë në shëndetin fizik
dhe mendor të grave. Ky nuk është
problem psikologjik, por më shumë
social dhe politik. Faji dhe turpi
janë prodhime të kulturës dhe sis-
temeve patriarkale dhe shoviniste.
Pasojat përfundimtare të përshkrimit
të këtyre përvojave personale, por
njëkohësisht edhe politike përbren-
da kontekstit më të gjerë social dhe
politik, çojnë te problemi i raportimit
në shkallë të ultë të rasteve të dhunës
në baza gjinore te institucionet rel-

evante publike dhe shtetërore.
Prandaj, si çdo 8 Mars në Maqe-

doninë e Veriut (dhe ma merr mend-
ja pothuajse gjithkund është njëjtë),
njerëzit do të përpiqen t’i tallin gratë
për mënyrat se si e festojnë këtë ditë,
siç është dalja në restorante me she-
fat e tyre, vallëzimi me muzikë “talla-
va” dhe darka e lirë. Por, a e pyesim
ndonjëherë veten kush janë këto
gra? Dhe përse kënaqen me këto
mënyra të shoqërimit? 

Këto janë ato gra që shoqëritë i kanë
bindur se duhet që tërë jetën t’ua
përkushtojnë të tjerëve, në përulësi
dhe me buzëqeshje. Këto janë ato gra
që trupat e tyre janë vetëm për të lin-
dur fëmijë, që i kanë trupat vetëm për
t’i kënaqur të tjerët, që madje iu
thonë se e kanë të ndaluar ta prekin
vet trupin e tyre. Këto janë ato gra që
presin natën vonë, kur rryma elek-
trike është e lirë, për të pastruar, për
t’i larë rrobat dhe për të gatuar. Këto
janë ato gra që nganjëherë punojnë
dy apo tri ndërrime në fabrikat e tek-
stilit. Këto janë ato gra që i marrin ha-
pat qetësues si vitamina vetëm për të
mbijetuar, që nuk pinë “raki” në
mëngjes për qarkullim të gjakut, por
në mbrëmje si mënyrë për të luftuar
pagjumësinë e shkaktuar nga lodhja
e tepërt dhe stresi. 

Janë ato gra të shtyra brenda hap -
ësirës së tyre private, të ngarkuara
dhe madje edhe të bindura se PËR
KREJT E KEMI VET FAJIN.

Urime 8 Marsin! E festofshim me
dhimbje!

Autorja është aktiviste feministe
nga Maqedonia e Veriut

E kujt është hapësira publike?
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Zëri për drejtësi dhe paqe i grave
të Kosovës nuk është dëgjuar në
tryezën e dialogut me Serbinë,
ndonëse ka gati një dekadë prejse
ka nisur ky proces. Në të nuk
është zënë në gojë kurrë çështja e
të pagjeturve dhe ajo e dhunës
seksuale, dy tema të veçanta që
potencialisht do të mund të mer-
rnin vëmendje nëse gratë përfaqë-
sohen tash, kur dialogu ndodhet
në fazë përmbyllëse.

Prishtina zyrtare - e përfaqësuar
kryesisht nga burrat - ka pranuar të
dialogojë me Serbinë pa kërkimfal-
jen paraprake të Beogradit zyrtar
për mizoritë e ushtruara mbi shqip-
tarët dy dekada më herët. Po kështu,
pa e mësuar fatin e mbi 1.600 të pag-
jeturve që nga lufta, sikurse pa
ndëshkimin e kurrkujt deri më tani
për rreth 20 mijë viktimat e dhunës
seksuale.

Feride Rushiti është drejtore
ekzekutive në Qendra Kosovare për
Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Tor-
turës (QKRMT). Ajo konsideron se
dialogu me Serbinë, duke qenë
prevalent karshi temave teknike dhe
praktike, ka bërë që çështja e të mbi-
jetuarve të dhunës seksuale nga koha
e luftës dhe ajo e personave të pagje-
tur të mos e kenë seriozitetin dhe tra-
jtimin e duhur përgjatë tërë procesit.

“Padyshim, mendoj që këto dy
tema do të duhej të zinin vend në di-
alogun e deritanishëm dhe atë të
ardhshëm, ashtu edhe siç ka prem-
tuar Qeveria e re”, thotë Rushiti.
“Edhe kërkimfalja, si njëra ndër
shtyllat e reparacionit, do të ishte
pjesë e rëndësishme e dialogut,
sepse ajo do të thotë shumë për vik-
timat”.

Ka 20 vjet që organizata të cilën e
drejton Rushiti zhvillon aktivitet në
mbrojtjen dhe avancimin e të drej-
tave të të mbijetuarave të dhunës
seksuale nga koha e luftës. Fillimisht
njohja e krimeve të kryera në raport
me këtë kategori shoqërore dhe më
pas dëmshpërblimi do të duhej të
ishin pjesë e dialogut Kosovë-Serbi,
konsideron ajo. “Një njohje e tillë do
ta lehtësonte shumë tërë procesin di-
alogues, pasi çfarë e ka vështirësuar
gjithherë dialogun ka qenë insistimi
i vazhdueshëm i palës serbe në mo-
himin e krimeve të kryera, përfshirë
këtu edhe dhunën seksuale, e që
është përdorur si mjet lufte”.

Rushiti kërkon balancim gjinor në
dialog.

“Mendoj që adresimin e nevojave
të të mbijetuarve të dhunës të sek-
suale nga koha e luftës në Kosovë
(ku pjesa dërmuese e të mbijetuarve
ishin gra dhe vajza) në procesin e di-
alogut Kosovë-Serbi, më mirë sesa
një grua politikëbërëse në

bashkëpunim të gjerë me organi-
zatat e grave nuk do të mund ta
bënte askush tjetër”.

Kosova ka histori të gjatë negoci-
atash me Serbinë. Mes tyre edhe të
zhvilluara në luftë, sikur ishte rasti
me Konferencën e Rambouillet. Aty
nuk u panë gratë në front të parë.
Ngjashëm ndodhi edhe me Procesin
e Vjenës, që i parapriu shpalljes së
pavarësisë së kushtëzuar, e po
kështu edhe me negociatat e pas-
pavarësisë. Vetëm në një periudhë,
në dialogun teknik, shteti është për-
faqësuar nga Edita Tahiri, por e cila
ka thënë të mos ketë pasur mundësi
t’i bëjë tema dialogu shumë çështje,
meqë paraprakisht palët ishin dako-
rduar për parimin se mund të nego-
cionin vetëm në temat për të cilat
pajtoheshin të dy palët.

Ka ndodhur kështu, ndonëse ka 25
vjet prej kur është miratuar
Deklarata e Pekinit, sipas së cilës
paqja lokale, kombëtare, rajonale
dhe globale, është e arritshme dhe e
lidhur në mënyrë të pandashme me
përparimin e grave, e për të cilat
thotë të jenë “forcë themelore për
udhëheqje, për zgjidhjen e konflik-
teve dhe promovimin e paqes afatg-
jatë në të gjitha nivelet”. Bashkë me

Deklaratën, në përvjetorin e 50-të të
OKB-së ishte miratuar edhe Plat-
forma për Veprim, e cila mes tjerash
kishte edhe këtë objektiv strategjik:
“Të rritet pjesëmarrja e grave në
zgjidhjen e konfliktit në nivelet e
vendimmarrjes dhe të mbrohen
gratë që jetojnë në situatat e konflik-
teve të armatosura dhe konflikteve
të tjera, ose nën pushtimin e huaj”.
Mes aksioneve që kërkohej të
ndërmerreshin nga qeveritë ishte
edhe që “të fuqizojnë pjesëmarrjen e
grave në proceset e pajtimit dhe
rindërtimit kombëtar pas të gjitha
formave të konfliktit”.

Në vijë me Deklaratën, Këshilli i
Sigurimit e ka nxjerrë Rezolutën
1325, për “Gratë, Paqen dhe Sig-
urinë”. 

Vjollca Krasniqi është profesore-
shë e sociologjisë në Fakultetin e
Filozofisë të Universitetit të Prisht-
inës. Ajo ka vërejtur se, tradicional-
isht, udhëheqja politike është
shikuar, dhe në masë të madhe
vazhdon edhe sot, të shihet si domen
i burrave.

“Çështje qendrore është mungesa
e grave dhe perspektivës gjinore në
dialogun Kosovë-Serbi, edhe
përkundër Rezolutës 1325 të

Këshillit të Sigurimit, legjislacionit
kosovar për barazi gjinore dhe
kërkesave të lëvizjes së grave në
Kosovë për përfaqësim të grave në
vendimmarrje dhe integrim të çësht-
jeve gjinore”.

Sipas saj, “çështja e të pagjeturve
dhe ajo e dhunës seksuale janë dy
tema të veçanta që potencialisht do
të mund të marrin vëmendje nëse
gratë përfaqësohen në dialogun
politik në mes të Kosovës dhe Ser-
bisë. Kjo do të duhej të ishte ag-
jenda e grave në dialog krahas
analizës gjinore përgjatë procesit të
dialogut dhe marrëveshjeve të arrit-
ura dhe ndikimet e tyre në jetët e
grave. Nëse gratë nuk janë të për-
faqësuara në dialog nuk garantohet
se zëri i grave për paqe dhe drejtësi
do të dëgjohet”.

Në janar të vitit 2014, Qeveria ka
aprovuar Planin e Veprimit për Zba-
timin e Rezolutës 1325. Mes tjerash,
në të si objektiv është listuar rritja e
pjesëmarrjes së grave në vendim-
marrje dhe në proceset e ndërtimit
dhe ruajtjes së paqes, por edhe qasja
e tyre në mekanizma funksionalë
për mbrojtjen, qasjen në drejtësi, re-
habilitimin dhe re-integrimin e vikti-
mave të dhunës seksuale, torturës

dhe formave të tjera të dhunës së lid-
hur me luftën. 

Valdete Idrizi është deputete e Ku-
vendit të Kosovës. Për kohë të gjatë
ajo ka qenë aktiviste e shoqërisë
civile dhe pjesën më të madhe të ak-
tivitetit e ka zhvilluar në vatrën ku
tensionet ndëretnike kanë qenë në
vlim – në Mitrovicë.

Ajo konsideron se nuk mund të
ketë zgjidhje të qëndrueshme duke
e mohuar gjysmën e popullatës,
duke mos e dëgjuar a konsultuar.
Prandaj, gratë duhet të marrin pjesë
në tavolinat e bisedimeve dhe ne-
gocimeve, sidomos sepse është
dëshmuar se gratë janë më të gux-
imshme, më këmbëngulëse, më
lehtë iu qasen problemeve dhe
palëve dhe janë më gjithëpërf-
shirëse.

Tek tregon përvojën e saj, Idrizi ar-
gumenton se aty ku kanë qenë gratë
e përfshira ka pasur edhe rezultate.

“Vetëm kujtojini nismat dhe temat
më të rënda, si ballafaqimi me të
kaluarën. Kush i ka iniciuar, si në
Kosovë ashtu edhe në rajon: çësht-
jen e dhunimeve, të të pagjeturve,
përfshirjen e të gjithë akterëve rele-
vantë? Këtë e di mjaft mirë nga për-
voja ime në Mitrovicë: në sa raste
gratë i kanë parandaluar konfliktet
ndëretnike. Ka shumë gra të zonja
dhe profesioniste që do të bënin
ndryshimin e nevojshëm në këtë
shoqëri”, thotë ajo. “Jam e sigurt që
me përfshirjen e tyre në të gjitha
fazat e dialogut do të kishte zgjidhje
të qëndrueshme”.

Instituti Demokratik i Kosovës
(KDI) vazhdimisht e ka monitoruar
punën e Kuvendit, por edhe të insti-
tucioneve, përfshirë edhe vëzhgimin
aktiv të procesit të dialogut Kosovë-
Serbi.

Jeta Krasniqi punon në këtë insti-
tut. Ajo konsideron se ka munguar
përfshirja e grave dhe, mbi të gjitha,
ka munguar përfshirja e perspek-
tivës gjinore në këto bisedime.

“Shpesh jemi përballur me
mendësinë që perspektiva gjinore,
apo përfshirja e grave, është e
rëndësisë së dytë, veçanërisht kur
kemi të bëjmë me çështje të proce-
seve të paqes ose negociatave”,
thekson ajo. “Kjo mendësi duhet të
ndryshojë. Gratë dhe burrat afekto-
hen ndryshe nga luftërat dhe kon-
fliktet, andaj për të garantuar
procese në interes të të gjithë
shoqërisë është më se e domos-
doshme përfshirja e grave, përf-
shirja e perspektivës së tyre dhe e
perspektivës gjinore në proceset e
negociatave e të shtetndërtimit”.

Gazetar kontribuues:
Besnik Krasniqi

Rezarta Delibazhade 
dhe Linda Abazi-Morina

Përfshirja e grave në fuqinë punë-
tore është çelës i një ekonomie të
zhvilluar. Pa pjesëmarrjen kuptim-
plote të grave është e pamundur të
flasim për një zhvillim ekonomik
përmbajtjesor dhe të qëndrueshëm.

Pse pjesëmarrja e fuqisë punëtore
të grave është kaq e ulët në Kosovë? 

Konsiderohet se një sërë faktorësh
shoqërorë dhe kulturorë kontribuo-
jnë në përfshirjen e ulët të grave në
tregun e punës. Një hulumtim i re-
alizuar nga D4D, në vitin 2017, tre-
gon se një ndër arsyet kryesore të
joaktivitetit janë përgjegjësitë për
kujdesin ndaj fëmijëve dhe anë-

tarëve të moshuar të familjes, diskri-
minimi gjatë procesit të punësimit,
si dhe në përgjithësi - mundësitë më
të pakta të punësimit në krahasim
me burrat. Hulumtimi po ashtu ka
gjetur se gratë kanë më pak qasje në
trajnime dhe mundësi të ndryshme
të ngritjes së shkathtësive për
punësim dhe se 54.1% e të anketu-
arave janë pyetur për jetën familjare
dhe planet për krijimin e familjes
gjatë intervistës së tyre për punë. 

Puna e Institutit Demokraci për
Zhvillim në adresimin e kësaj
çështje

Instituti Demokraci për Zhvillim
(D4D) edhe në të kaluarën, por
edhe tani, përmes iniciativave dhe
intervenimeve specifike e ka
adresuar çështjen e joaktivitetit të
grave në tregun e punës. Që nga
dhjetori i vitit 2018, një nga projek-
tet i cili e adreson në mënyrë speci-
fike këtë çështje është “Rritja e
qasjes së grave në punësim”. Ky
është projekt rajonal që mëton rrit-

jen e pjesëmarrjes së grave në tre-
gun e punës përmes avokimit të
synuar kundër diskriminimit gjinor
në tregun e punës, zhvillimin e
strategjive miqësore gjinore që për-
mirësojnë praninë e grave në tregun
e punës, si dhe domosdoshmërinë e
respektimit të parimeve të agjendës
për punë të denjë, të zhvilluara nga
Organizata Botërore e Punës (ILO).

Për më shumë, përmes një serie të
intervenimeve është duke u punuar
që të rritet ndërgjegjësimi i publikut
për rëndësinë e përfshirjes së grave
në tregun e punës, rritjen e ndikimit
të organizatave të shoqërisë civile
me bazë në komunitet, si dhe ndër-
timin e kapaciteteve të tyre për të
avokuar dhe promovuar fuqizimin
ekonomik të grave në nivel lokal.

Çka duhet të bëhet në këtë drej-
tim? 

Pjesëmarrja e ulët e grave në tre-
gun e punës ka implikime të qarta
për një rritje të përshpejtuar
ekonomike, për të cilën ka nevojë

Kosova. Prandaj, si D4D, për ta for-
cuar bashkëpunimin jemi duke
punuar ngushtë me  politikëbërësit,
shoqërinë civile, sindikatat e punë-
torëve dhe sektorin privat, në
mënyrë që të ketë një qasje shumë-
disiplinore, të qëndrueshme dhe
pragmatike në adresimin e kësaj
çështjeje, si dhe duke marrë për
bazë praktikat më të mira të
vendeve të cilat promovojnë zhvil-
limin e qëndrueshëm ekonomik
përmes ofrimit të mundësive të
barabarta të përfshirjes së burrave
dhe grave në tregun e punës.

Në vazhdën e përpjekjeve tona të
përbashkëta duhet të merren
parasysh barrierat me të cilat për-
ballen gratë dhe vajzat, si mungesa
e qasjes së barabartë në informatat
që lidhen me punësim, nevoja për t’i
përshtatur dhe përditësuar
shkathtësitë me kërkesat e reja të
tregut të punës, nevoja për shërbime
të kujdesit për fëmijë që janë finan-
ciarisht të përballueshme, lehtësira
në transport, si dhe adresimi i
cenueshmërisë ndaj ngacmimeve

seksuale në hapësirat publike dhe
në vendet e punës. 

Për fund, rritja e qasjes së grave
në punësim është thelbësore për ta
rritur prosperitetin social dhe
ekonomik të vendit, si dhe për t’i
zvogëluar boshllëqet gjinore të cilat
rrjedhimisht ndikojnë në pozitën e
grave në familje dhe shoqëri. Ne e
dimë se asnjë shoqëri nuk mund të
zhvillohet pa e transformuar sh-
përndarjen e mundësive, burimeve
dhe zgjedhjeve për gratë dhe burrat,
në mënyrë që të kontribuojnë në
mënyrë të barabartë në familjet e
tyre dhe në komunitetin ku jetojnë. 

Rezarta Delibazhade është 
Drejtore Ekzekutive e D4D, 

ndërsa Linda Abazi-Morina është
Menaxhere e Projektit. 

Ky shkrim u realizua në 
kuadër të projektit "Leja prindërore

për barazi gjinore”..., që 
implementohet nga Demokraci për

Zhvillim, financohet nga Qendra
Ndërkombëtare Olof Palme dhe

mbështetet nga Qeveria Suedeze

Rritja e qasjes së grave në punësim

Zëri që mungon në dialogun Kosovë-Serbi
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Valëza Zogjani

Leja prindërore, ose leja famil-
jare, është përfitim i punonjësve në
dispozicion pothuajse në të gjitha
vendet e botës. Marrja e lejes
prindërore nga baballarët është
shumë e rëndësishme. Kjo kon-
siderohet si koha kur baballarët
mund të zhvillojnë marrëdhënie
më të mira me fëmijët e tyre dhe të
mësojnë aftësi prindërore. 

Ekzistojnë gjithashtu prova që
pjesëmarrja e baballarëve në jetën
e fëmijëve të tyre që nga lindja ka

rezultate pozitive dhe të qën-
drueshme për zhvillimin e fëmi-
jëve, siç janë përmirësimi i aftësive
kognitive dhe emocionale dhe i
shëndetit fizik.

Përfshirja më e madhe e babal-
larëve në kujdesin e fëmijëve ka
përfitime të mëdha edhe për gratë.
Mirënjohja nga punëdhënësit që
nënat dhe baballarët kanë
përgjegjësi të barabarta në kujdesin
ndaj fëmijëve të porsalindur mund
të ndikojë shumë në përmirësimin
e barazisë gjinore në tregun e
punës. Ndarja më e barabartë e
përgjegjësive profesionale dhe
familjare, nga ana tjetër, ka ndikim
pozitiv në ekuilibrin punë-jetë në
familje dhe karrierë. Leja e paguar
gjithashtu ka efekt pozitiv në biz-
nese, pasi promovon mbajtjen e
punonjësve, rrit moralin dhe pro-
duktivitetin, si dhe zvogëlon
mungesën dhe qarku llimin e stafit.

Sidoqoftë, kur baballarët nuk
marrin leje prindërore kësisoj for-
cohen rolet gjinore tradicionale të
grave si kujdestare kryesore të
fëmijëve dhe roli i baballarëve si
kryesorë në krijimin e të ardhurave
për familje. Për ta ndryshuar këtë
qëndrim shoqëror janë të domos-
doshme politikat familjare që i
lejojnë të dy prindërit të ndajnë
kohë në mënyrë të barabartë në
kryerjen e përgjegjësive prindërore
dhe profesionale. 

Duke pasur parasysh që sistemi
aktual i lejes së lindjes të nënave
në Kosovë dhe modeli i ri i
propozuar nga Ministria e Punës
dhe Mirëqenies Sociale në man-
datin e kaluar nuk kujdesen për
kërkesat e popullatës, Instituti
D4D ka avokuar për dispozita
ligjore që janë në drejtim të
ekuilibrit më të madh në jetë dhe
punë në familje, duke u munduar

të krijojë parakushtet që baballarët
kosovarë të kenë të drejtën për t’u
përfshirë aktivisht në kujdesin ndaj
fëmijëve.

Politikat duhet t’i mbështesin
familjet me prindër që punojnë në
tri mënyra: 

1. Duke siguruar që prindërit
kanë të drejtë të marrin leje
prindërore për t’u kujdesur për
fëmijët e tyre; 

2. Me sigurimin ose përkrahjen e
përkujdesjes për fëmijët nga të dy
prindërit; 

3. Me ofrimin e mbështetjes fi-
nanciare për kostot e lindjes së
fëmijëve. 

D4D avokon për ndryshimin e
propozuar në sistemin aktual dhe
modelin e propozuar përmes mod-
elit i cili garanton lejen e lindjes për
nënat, lejen e atësisë për baballarët
dhe një ndarje jo të transfer-
ueshme të lejes prindërore si për

nënën ashtu edhe për babanë, kra-
has një ndarjeje të paguar dhe të
papaguar.

Politikat e tilla mund të krijojnë
efekt të vlefshëm dhe pozitiv për
shoqërinë kosovare duke i ofruar
leje prindërore të paguar edhe ba -
bait, faktikisht duke e balancuar
lejen prindërore midis të dy prin -
dërve dhe duke thyer ster o etipet
gjinore në shoqëri për rolet tradi-
cionale gjinore të atribuara ndaj
grave si kujdestare primare të
fëmijëve.

Autorja është Hulumtuese 
e Politikave në D4D.

Ky shkrim u realizua në 
kuadër të projektit "Leja prindërore

për barazi gjinore”..., që 
implementohet nga Demokraci për

Zhvillim, financohet nga Qendra
Ndërkombëtare Olof Palme dhe

mbështetet nga Qeveria Suedeze

Leje prindërore për barazi gjinore

Ardiana Gashi

Situata aktuale

Kosova ka kornizë solide ligjore
dhe mekanizma institucionalë për
mbrojtjen kundër diskriminimit dhe
ava ncimin e barazisë gjinore. Megji -
thatë, tregu i punës në Kosovë vazh-
don të karakterizohet me ndarje të
ashpër gjinore. Në periudhën 2012-
2018, në mesatare, vetëm 12.2% e
grave të moshës 15-64 vjeçare kanë
qenë të punësuara, në krahasim me
42.7% të burrave. Në numra abso-
lutë, në vitin 2018, 487.840 gra të
moshës 15-64 vjeçare ishin joaktive
në tregun e punës, në krahasim me
220.330 burra. Ndonëse gratë janë
pothuajse gjysma e popullsisë, ato
përbëjnë vet ëm 21.3% të të punë-
suarve në Kosovë. 

Një vlerësim i Bankës Botërore ka
theksuar se sikur gratë të merrnin
pjesë në tregun e punës në shkallë
të njëjtë me atë të burrave, Bruto
Produkti Vendor i Kosovës do të
ishte më i lartë për 20%. Po ashtu
është vlerësuar se rreth 5% e Bruto
Produktit Vendor humb për shkak
të hendekut gjinor në aktivitetet
ndërmarrëse. Përveç përfitimeve fi-
nanciare për gratë, familjen dhe
ekonominë, punësimi i grave
ndikon edhe në zhvillimin shoqëror
të vendit. 

Një studim me 50.000 të rritur nga
25 vende të ndryshme ka gjetur se va-
jzat e nënave të punësuara janë më të
shkolluara, kanë gjasa më të mëdha
për të pasur pozita të larta dhe gëzo-
jnë të ardhura më të larta. Tek djemtë
e rritur nga një nënë e punësuar nuk
janë vërejtur ndryshime në karrierën
e tyre, gjë që është e pritshme, sepse
djemtë në përgjithësi pritet të puno-
jnë, por djemtë e rritur nga nënat e
punësuara kanë kaluar më shumë
kohë në përkujdesjen për fëmijët dhe
angazhimin në kryerjen e punëve të
shtëpisë. 

Faktorët pengues për 
punësimin e grave

Analizat theksojnë se dallimet gji-
nore në tregun e punës janë rezultat
i normave diskriminuese, ndarjes së
pabarabartë të angazhimeve për
përkujdesjen në familje, diskrimin-
imin në punësim, si dhe përfshirjen
e kufizuar të perspektivës gjinore në
politikat publike.  

Arsimi është një kontribuues i
rëndësishëm në punësim, posaçër-
isht për gratë. Shkalla e punësimit
të grave që kanë mbaruar arsimin
universitar është gati pesë herë më e
lartë sesa e atyre që kanë kryer
vetëm arsimin e mesëm, si dhe rreth
15 herë më e lartë se tek gratë me
arsim fillor. Edhe pse shkalla e
pjesëmarrjes së grave në të gjitha
nivelet është në rritje për shkak të
niveleve të ulëta arsimore në të
kaluarën, gratë e moshës 15-64
vjeçare mbeten më pak të arsimuara
sesa burrat. Sipas Anketës së Fuqisë
Punëtore të vitit 2015, rreth gjysma
e grave në moshë pune kishin të
përfunduar vetëm shkollën fillore,
krahasuar me 27% të burrave.

Normat kulturore në Kosovë
vazhdojnë të reflektojnë në
angazhimin e theksuar të grave në
përkujdesjen për familjen dhe
shtëpinë, duke e penguar kështu
përfshirjen e tyre në tregun e punës.
Rezultatet e nxjerra nga Anketa e
Tregut të Punës dhe Shfrytëzimit të
Kohës në vitin 2017, financuar nga
Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit,
tregojnë që gratë shpenzojnë 3.1
herë më shumë kohë për familjen -
burrat shpenzojnë vetëm 2.5 orë në
ditë, në krahasim me gratë që sh-
penzojnë 7.2 orë. Normat kulturore
reflektohen edhe në qasje të ku-
fizuar të grave në prona, që për
rrjedhojë paraqitet si pengesë e qas-
jes në financa dhe përkthehet në
angazhim të kufizuar të grave në
aktivitete ndërmarrëse. Sipas Ag-
jencisë së Statistikave të Kosovës,
në vitin 2017 vetëm 12% e shtëpive
dhe e banesave - si dhe vetëm 4.9%
e tokave në vitin 2014 - ishin në
pronësi të grave. 

Diskriminimi në punësim është
një tjetër faktor shpjegues për
shkallën e ulët të punësimit të grave.
Një studim i realizuar nga Rrjeti i
Grave të Kosovës në vitin 2018 ka
gjetur se në mesin e grave që ishin
të ftuara për një intervistë pune, 26%
kishin deklaruar se nuk ishin zgjed-
hur vetëm sepse ishin gra, në kra-
hasim me 16% të burrave.
Diskriminimi në punësim kon-
siderohet se nxitet nga Ligji
ekzistues i Punës, me shpërndarje të
pabarabartë të përgjegjësive famil-
jare midis nënave dhe baballarëve.
Ligji lejon që gratë të kenë qasje në
nëntë muaj të paguar leje lindjeje
dhe tre muaj të papaguar, ndërsa ba-
ballarët kanë qasje në vetëm dy ditë
pushimi me pagesë dhe mundësi për
dy javë pushim pa pagesë. Gjatë
gjashtë muajve të parë të pushimit të
lehonisë punëdhënësit paguajnë
70% të pagës, ndërsa qeveria
paguan 50% të pagës mesatare ven-
dore për tre muaj. Kjo ngarkesë fi-
nanciare për punëdhënësit
konsiderohet se i shtyn punëd-

hënësit të preferojnë punësimin e
burrave në krahasim me gratë. 

Duke pasur parasysh që gratë
konsiderohen si kujdestare parë-
sore për fëmijët, mungesa e qasjes
në institucionet publike për kujdesin
e fëmijëve me kosto të përbal-
lueshme pengon pjesëmarrjen e
tyre në tregun e punës, duke shkak-
tuar edhe ndërprerje në karrierë. Në
vitin 2019, në Kosovë kanë vepruar
vetëm 43 kopshte publike, ndërsa
në 11 komuna nuk ka funksionuar
asnjë institucion i tillë parashkollor.
Për më tepër, institucionet e kujdesit
për fëmijë janë përqendruar krye-
sisht në zonat urbane, me përjash-
tim të komunës së Prishtinës që ka
krijuar dy institucione të tilla në
vendet rurale. Një studim i Rrjetit të
Grave të Kosovës në vitin 2018 i ka
identifikuar edhe 91 institucione pri-
vate të kujdesit për fëmijët, por të
cilat janë vështirë të përballueshme.
Strategjia Kombëtare e Zhvillimit
2016-2020 e konsideron përfshirjen
e fëmijëve në institucione
parashkollore si masë për ta
adresuar papunësinë e grave, pra

vetëm në relacion me punën e
grave, duke i përforcuar dhe institu-
cionalizuar edhe më tej normat
ekzistuese patriarkale.

Qasja e pabarabartë e grave në
fondet publike kontribuon në nor-
mën e ulët të punësimit të grave. Kjo
ndarje e pabarabartë vjen si rezultat
i integrimit të kufizuar të perspek-
tivës gjinore në politikat publike dhe
moszbatimit adekuat të Buxhetimit
të Përgjegjshëm Gjinor. Për shkak të
nivelit të ulët historik të punësimit,
në vitin 2018 vetëm 14.6% e indi-
vidëve që morën pension kontribu-
tiv ishin gra (6.642 gra krahasuar
me 38.749 burra). Qasje e kufizuar
është vërejtur nga grantet dhe sub-
vencionet e ministrive dhe agjen-
cive. Në vitin 2015, vetëm 18.7% e
përfituesve të granteve dhe subven-
cioneve për bujqësi dhe 17.7% e
vlerës së tyre (2.9 milionë euro nga
16.5 milionë euro) u takuan grave.
Investimet kryesisht janë orientuar
në fushat intensive në punën e bur-
rave (p.sh., ndërtimi i rrugëve) dhe
të cilat ndikojnë direkt në
punësimin e burrave, ndërsa është

investuar më pak në përmirësimin e
kushteve që i ndihmojnë gratë (për
shembull, në rrugë lokale dhe
furnizim me ujë), si dhe në sektorët
me potencial për punësimin e grave
(turizmi dhe disa degë të bujqësisë).   

Pozita e grave në tregun e punës
mund të përmirësohet nëse merren
parasysh nevojat e tyre. Edhe pse që
nga viti 2012 Agjencia e Statistikave
të Kosovës rregullisht e realizon An-
ketën e Fuqisë Punëtore, kjo anketë
nuk ofron të dhëna të mjaftueshme
për ta kuptuar pozitën e grave në
zonat rurale. Prandaj është shumë e
rëndësishme që të realizohen anal-
iza të detajuara dhe të thella për ta
kuptuar jetën dhe pozitën e vajzave
dhe grave në zonat rurale, të cilat ka
shumë të ngjarë që janë të
angazhuara në përkujdesjen për
familjen dhe shtëpinë, të
shkëputura nga tregu i punës dhe
me mundësi të kufizuara për ngrit-
jen e tyre profesionale.

Autorja është eksperte e 
çështjeve ekonomike që ndërlidhen

me barazinë gjinore.

Gratë dhe punësimi në Kosovë
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Jelena Visnjic

Jetojmë në kohën e militarizmit,
dhunës në rritje, diskursit mbizotërues
të nacionalizmit, racizmit, tradicional-
izmit dhe provincionalizmit, si dhe të
ndikimit në rritje të grupeve ultra të
djathta dhe fashiste në diskursin pub-
lik dhe mediatik. 

Shpërfillja publike e grave bëhet
përmes mohimit të së drejtës së tyre
për pronësi dhe vendimmarrje për
trupat e tyre dhe është një paradigmë
e diskursit konservativ, nacionalist,
por edhe një pjesë thelbësore e sis-
temit të vlerave të krahut të djathtë, i
cili mbetet i njëjtë për sisteme të
ndryshme sociale. Organizatat e
krahut të djathtë dhe grupet fetare jo
vetëm që nuk e pranojnë emancip-
imin e grave dhe pozitën e tyre të
barabartë në shoqëri, por vazhdimisht
i kundërshtojnë këto vlera në
hapësirën publike dhe mediatike dhe
aktivisht e përkrahin mosrespektimin
dhe shkeljen e të drejtave të garantu-
ara me Kushtetutë dhe ligje të tjera.
Në një shoqëri sekulare si kjo e jona,
kufiri që e ndan shtetin dhe kishën
duhet të jetë i qartë, në mënyrë që
diskursit patriarkal, tradicional, kon-
servativ të kishës dhe të krahut të
djathtë as të mos i shkojë në mend të
ndërmarrë uzurpimin e hapësirave
(simbolike) të lirive dhe të drejtave që

i kemi fituar, e as të mund të prodhojë
gjuhë të urrejtjes dhe të diskriminimit
ndaj grave. Edhe pse duket se sot janë
në dispozicion të drejtat kryesore (e
drejta e votës, për të punuar, e ar-
simimit, e abortit, e divorcit) dhe nuk
do të duhej të viheshin në dyshim,
prapëseprapë sistemi arrin që t’na i
marrë territoret e fituara dhe tregon
paqëndrueshmëri të pozitës dhe aftë-
sisë rigjeneruese të patriarkisë. Bash -
kë me racizmin në rritje, ksenofobinë
dhe moskuptimin e kulturave të tjera,
krahu i djathtë njohu potencialin dhe
e përdori atë për të mbledhur kapital
simbolik, i cili përdoret për ndërtimin
dhe shënjestrimin e grave përmes fig-
urës së Tjetrit, si një figurë që pasqy-
ron raportet mbizotëruese shoqërore,
gjersa ajo që zakonisht i atribuohet
është e klasës së dytë, e padëshiruar
dhe më pak e denjë në ideologji/ide-
ologjitë në pushtet.

Për shkak të përballjes së vazh-
dueshme me tensione politike, krizave
të thella socioekonomike dhe përp-
jekjeve për të krijuar kornizë të re poli-
tike, autoritetet i margjinalizojnë
çështjet e grave dhe i vënë këto çështje
në fund të agjendës së prioriteteve
politike. Në fakt, ne vetëm mund të
flasim për përmirësime të ngadal-
shme në pozitat që gratë i zënë në
shoqëri, ose edhe për faktin se ato po
humbin privilegjet e fituara më parë.
Ndryshimet e vazhdueshme politike,
paqëndrueshmëria dhe ndarjet e
thella brenda opinionit publik, e bëjnë
të paqëndrueshme mundësinë e
ndryshimit dhe përmirësimit të poz-
itës së grave në Serbi. 

Qëndrueshmëria e stereotipeve tra -
dic ionale dhe patriarkale të rrënjosura
thellë rreth roleve dhe detyrave të bur-

rave dhe grave në familje, si dhe në
komunitetin e gjerë, rigjallërohet nga
grupe dhe parti politike demode, të
cilat i përfaqësojnë jo vetëm shkaqet e
dhunës ndaj grave, si fizike ashtu edhe
psikike, por edhe ndikojnë në zgjed-
hjet e grave për arsimin, pozitën e tyre
të keqe në tregun e punës dhe mos-
gatishmërinë për të marrë pjesë më
shumë në jetën politike dhe publike. 

Faktorët kryesorë që e përkufizojnë
jetën e grave në Serbi janë: dhuna në
familje, ndikimi në rritje i Kishës në
jetën publike dhe politike, ndërtimi
patriarkal i seksualitetit të grave dhe
varfëria. Është e rëndësishme të nën-
vizohen efektet e tyre të forta negative
në formulimin dhe zbatimin e poli-
tikave të barazisë gjinore. Përvoja e
skenës lokale feministe ka treguar se
shteti pothuajse asnjëherë nuk ishte
partner i grupeve të grave dhe se
ndryshimi ishte i pranishëm në ak-
tivitetet e nismave, strategjive dhe
protestave të grave, në procesin e kri-
jimit të pozicioneve dhe shoqatave
feministe. Fatkeqësisht, duket se ata
krijuan një hendek edhe më të madh
në mes të burimeve shoqërore të
pushtetit dhe praktikave të mbështet-
jes së fuqizimit të grave. Kështu, ata në
mënyrë indirekte e mbajnë mundës-
inë e shanseve të barabarta,
domethënë, trajtimit të barabartë të
burrave dhe grave si në sferën private,
ashtu edhe në atë publike.

Megjithëse mund të duket se sot të
drejtat tona thelbësore janë të sigurta
(e drejta e votës, zgjedhja e vendit të
punës, e drejta për arsim, për abort
dhe për divorc), sistemi patriarkal po
përpiqet vazhdimisht ta rikthejë terri-
torin e humbur duke manifestuar
kështu aftësinë e tij për t’u rigjeneruar.

Rrjedhimisht, vetëdija për vazhdimës-
inë e veprimit dhe rishikimit të vazh-
dueshëm të pozitave të humbura dhe
të fituara është një formë e mund-
shme e qëndresës kundër marrjes së
hapësirave të lira. Që nga fillimet e
saja, politika feministe ka prodhuar
strategji të ndryshme në proces dhe
luftë për emancipimin e grave. Përveç
kësaj, ajo ka krijuar një model politik
të solidaritetit shoqëror me ato grupe
që gjithashtu u janë nënshtruar shtyp-
jes sistematike (unaza lidhëse). Gru-
pet feministe u përpoqën ta
norm a lizojnë dhe demokratizojnë një
sistem të prishur shoqëror në kohë
lufte dhe tranzicioni, duke iniciuar një
numër strukturash alternative politike
që luajtën një rol të madh në zhvil-
limin e shoqërisë civile në Serbi dhe
në rajon. Sidoqoftë, pavarësisht pjesë-
marrjes aktive në fushën e politikës,
puna e grupeve feministe, politikan-
eve të opozitës dhe grave reformatore,
u la vazhdimisht në hije. Strategjia pa-
triarkale për prodhimin e grave të ma-
nipulueshme u zëvendësua kështu me
strategjinë e prodhimit të grave të
padukshme. Pyetja se kush është i
përjashtuar dhe kush jo –dhe nivelet e
ndryshme të përfshirjes dhe përjash-
timit – mund të ndihmojë për t’i kup-
tuar funksionet e një sistemi shtypës
(Visnjic, Loncarevic). Megjithëse ka
një vazhdimësi në strukturat e push -
tetit serb, ekziston edhe vazhdimësia
në aktivizmin feminist – një aktivizëm
që, pak a shumë, ndihmoi në ndry -
shimin e sistemit. “Feminizmi është
politik dhe në këto vende kjo duhet të
nënkuptojë jo vetëm thënien e vjetër –
personalja është politike – por gjith -
ashtu që feminizmi është antimilitarist
dhe antinacionalist (Zaharijevic).

Praktika feministe nuk është model
i paracaktuar, por veprim në një kon-
tekst të caktuar politik që paraqet
teknologji të ndryshme të qëndresës
ndaj strukturave qeverisëse të
pushtetit që prodhojnë pabarazi. Më
shumë se kurrë ne kemi nevojë për
një mobilizim të fuqishëm të shoqërisë
civile, lëvizjes së grave, grupeve LGBT,
të cilat do të reagojnë, veprojnë dhe do
të shihen në hapësirën publike dhe
mediatike. Gjithashtu, një pjesë krye-
sore e punës feministe është ndërtimi
i komunitetit midis aktivisteve femi-
niste në nivelin lokal dhe ndërkombë-
tar, si dhe krijimi i hapësirave për
ndërtimin dhe shkëmbimin e njo-
hurive (feministe). Për këtë arsye,
hapësira që e mundëson feminizmi
është thelbësore për bashkëpunimin
ndërmjet lëvizjeve dhe gjeneratave të
ndryshme që do t'i mbajnë lëvizjet
feministe më të ndërlidhura dhe më
reaguese ndaj ndryshimeve të vazh-
dueshme të kontekstit. 

Ideja e rrjetëzimit, lidhjes, unitetit të
lëvizjes së grave, nuk është e re as në
rajon dhe as në botë, por ajo
vazhdimisht dëshmohet të jetë rev-
olucionare për çdo komunitet, pasi që
sjell ndryshime, qofshin ato të ngadal-
shme apo më të shpejta. Pse? Sepse
një veprim feminist është gjithmonë
politik (Butler) dhe vetë mundësia e
një veprimi të tillë është hapi i parë
drejt ndryshimeve.

Autorja është aktiviste e 
lëvizjes feministe, drejtoreshë e

programit dhe bashkëthemeluese
e qendrës kulturore feministe

“BeFem”, pedagoge dhe
bashkëpunëtore e Qendrës së

Studimeve të Grave në Beograd.

Luftëtaret feministe për të ardhmen feministe

Përpjesa e përfaqësimit të grave në
mediat kryesore në vend vazhdon të
jetë relativisht e ulët. Pjesëmarrja e
grave në emisione dhe debate tele-
vizive është pakrahasimisht më e
vogël sesa ajo e burrave, ashtu
sikundër që edhe roli i tyre brenda me-
diave dhe politikave editoriale ndjek
po të njëjtit trendë. Redaktorë dhe pro-
ducentë lajmesh pranojnë hapur për-
faqësimin e pamjaftueshëm, teksa
rendisin arsye të ndryshme për këtë. 

Ndonëse nuk ka monitorime afat-
gjate mbi aspektin gjinor, raporte të
ndryshme vënë në pah përqindje rel-
ativisht të ulëta të pranisë dhe pjesë-
marrjes së grave në emisione dhe de-
bate politike. 

Në Ligjin për Komisionin e Pavarur
të Mediave, përkatësisht Nenin 9, për-
caktohet politika e transmetimit të
KPM-së, ku, mes të tjerash, për-
mendet që ajo duhet të jetë në për-
puthje me standardet e pranuara
ndërkombëtare të transmetimit dhe
të drejtave të njeriut. Në to nuk
theksohet në mënyrë eksplicite as-
pekti gjinor, përveç në Nenin 27 të po
të njëjtit ligj, ku përmendet baza
gjinore me rastin e komunikimeve
komerciale. Zyrtarë të KPM-së thonë
se ky institucion, në bazë të legjisla-
cionit, nuk ka kompetenca ekskluzive
ndaj çështjes së rregullimit të për-
faqësimit gjinor.

I fundit raport monitorues nga
KPM-ja është ai që e ka mbuluar
fushatën zgjedhore (25 shtator - 6
tetor 2019) për 17 ofrues të shër-
bimeve mediale audio-vizuele në
vend (OSHMA). Ndër gjetjet krye-
sore të këtij raporti është se gjatë peri-
udhës së dhënë, në debate dhe in-
tervista të këtyre ofruesve, kandidatët
burra janë përfaqësuar me 85.10
për qind, kundrejt kandidateve gra
me vetëm 14.90 për qind. 

Të dhëna pothuajse të përafërta
janë evidentuar edhe nga një raport
i monitorimit të mediave gjatë
fushatës zgjedhore nga organizata
“Demokracia në Veprim”. Në matjen
e bërë për kronika zgjedhore, sipas
hulumtimit, minutat që kanë pasur
gratë kandidate në kronika kanë
qenë vetëm 17 për qind në krahasim
me 83 për qind për burra. Sipas

këtij raporti, edhe spotet televizive, që
varen më shumë nga partitë politike,
kanë rezultuar me përqindje të njëj-
ta përfaqësimi. Vetëm në 16 për qind
të spoteve kanë pasur përfaqësim
gratë kandidate për deputete. 

Pjesëmarrje e ulët në debate 
e emisione

Për emisionet dhe debatet poli-
tike në periudha më të gjata kohore
nuk ekzistojnë raporte monitoruese
dhe as pasqyra statistikore të
frekuencës së paraqitjeve. Në emi-
sionet dhe debatet me shikueshmëri
më të lartë (“Debat” në RTK; “Ru-
bikon” në KTV; “Click” në RTV21;
“Debat Plus” në RTV Dukagjini;
“Info Magazine” në Klan Kosova;
“Pressing” në T7, etj.), përgjithë-
sisht mbizotërojnë paraqitjet tele-
vizive të burrave. 

Sipas redaktorëve dhe modera-
torëve të këtyre emisioneve, nën-
përfaqësimi gjinor shpesh kon-
siderohet i lidhur edhe me arsye
jashtëmediatike. 

Xhymret Veliu, kryeredaktor i la-
jmeve në RTK, thotë se përfaqësimi
i grave lidhet me rregullimin e ra-
porteve brenda partive politike dhe
institucioneve, por edhe vetë guxim-
it të tyre. 

“Megjithatë, sa i përket për-
faqësimit të grave në pjesën analitike
kam bindjen që realisht e kanë këtë
potencial, por ekziston një hezitim i
tyre dhe nuk dëshirojnë të bal-
lafaqohen me situata të përballjeve që
nganjëherë tejkalojnë kufijtë etikë”.
Ai e identifikon si përgjegjës për
pjesëmarrje të ulët të grave në media
edhe “centralizimin e përfaqësimit
nga partitë politike”. 

Ndërsa e pranon pjesëmarrjen rel-
ativisht të ulët, Kushtrim Sadiku,
gazetar dhe autor i “Info Magazine”
në Klan Kosova, vlerëson se droja e
shumë grave vjen nga klima e ten-
dosur sociopolitike. 

“Kjo situatë sjell gjuhë të ashpër,
akuza të rënda, shpeshherë edhe
paragjykime e linçime, seksizëm, në
të cilat gratë refuzojnë të bëhen pjesë”. 

Por, gazetari dhe autori i emision-

it debatues “Debat Plus” në RTV
Dukagjini, Ermal Panduri, thekson se
gratë duhet të kenë guximin për ta
dhënë mendimin e tyre për situata të
caktuara politike.

“Është me rëndësi që ato të mëso-
hen me natyrën e tillë të të debatuarit,
të ndjehen edhe ato pjesë e debatit,
por edhe ta shohin veten duke u mar-
rë me tema të ‘rënda’”. 

Ndërkaq, Leart Hoxha, gazetari
dhe autori i emisionit “Click” në
RTV21, thotë se jo gjithherë mediat
arrijnë ta diktojnë agjendën. 

“Fakti që tani 33 për qind e kabinetit
qeveritar janë femra lë të shpresohet
se do të ketë më shumë përfaqësim
të tyre edhe në media”.

Mediat po i objektifikojnë gratë

Profesoresha në Departamentin e
Etnologjisë dhe Antropologjisë Kul-
turore, Nita Luci, mendon se mjedisi
shoqëror dhe politik në vend bën që
gratë të ndjehen më pak rehat në me-
dia. Ajo vlerëson se pasqyrimet në
media janë shpesh seksiste dhe i ob-
jektifikojnë gratë. 

“Ekziston një mungesë e zërit të
femrave në publik. Publiku sikur
nuk është mësuar ta dëgjojë zërin e
një gruaje që flet në mënyrë auto-
riative”. 

Për të, me këto probleme bal-
lafaqohen edhe shoqëritë tjera në
kontekstin global që rrezikojnë të ar-
riturat në barazinë gjinore. 

“Më herët sikur kishte njëfarë dro-
je dhe turpi për të mos u deklaruar
publikisht kundër barazisë gjinore e
parimeve të jodiskriminimit, e sot e
gjejmë atë ‘pa pardon’ nga profe-
sionistë, akademikë, gazetarë e për-
faqësues mediash që përdorin sh-
prehje mizogjeniste”. 

Ndërkaq, profesoresha e Fakul-
tetit të Filologjisë, Lindita Tahiri,
vëren se nënpërfaqësimi është i lid-
hur më së shumti me mentalitetin. 

“Është njësoj si edhe puna e kuotës
që është shfrytëzuar ndonjëherë për
të sjellë femrat më të dëgjueshme e
jo përfaqësueset më të mira”.

Ajo thekson se gratë pasqyrohen
më shpesh tek përmbajtjet argëtuese

ku nuk jepet jeta e tyre. 
“Edhe në ato emisione ku janë të

pranishme ato objektifikohen në
kuptimin fizik. Këtë promovim të im -
a zhit seksist e kemi veçmas në tele-
vizion, ku është elementi pamor”. 

Sipas Tahirit, emisioni “Fiks Fare”
në Shqipëri e thekson imazhin sek-
sist. 

“Ato paraqiten vetëm si trupa,
ndërkohë që është mashkulli ai që
mendon kurse femrat vallëzojnë”. 

Por, për psikologen Eurisa Rukov-
ci, klima e tendosur brenda emisio -
n eve debatuese nuk nënkupton që gr -
atë nuk kanë guxim për të përballur.

“Megjithatë, kjo nuk do të thotë që
gratë nuk janë të gatshme të përbal-
lohen me këto tensione, por proble-
mi është se nuk duket që ka interes-
im të ftohen gratë për të folur.
Mendimet e tyre nuk duket se kanë
rëndësi dhe mungesa e tyre vështirë
se vihet re nga vendimmarrësit në
kanalet tona televizive dhe shumë sh-
pesh edhe nga vetë audienca”.

Duke folur mbi tonet e ngritura që
karakterizojnë shpesh debatet tele-
vizive, ajo thotë se konteksti so-
ciokulturor bën që gratë që “bërtasin”

të mos shihen si autoritative.
“Fakti që gratë janë të papërfaqë-

suara në debate politike edhe i ven-
dos ato në pozicione ku shpesh
duhet të përballën me stereotipa në
baza gjinore dhe të flasin për një gji-
ni të tërë. Gratë janë ose shumë të
ashpra, apo shumë të buta - e kurrë
nuk janë ashtu ‘siç duhet’. Kjo do të
thotë se gratë shihen ose si kompe-
tente, ose si të pëlqyera - por jo të dyja
përnjëherë”.

Jashtë përfaqësimit të grave në
emisione e debate politike, pjesë-
marrja e tyre në politikat editoriale
është sërish në disfavor të grave.
Sipas raportit të KPM-së mbi moni-
torimin e lajmeve qendrore të 7
ofrueseve të shërbimeve për periud-
hën prill-maj të vitit të kaluar, edi-
cionet e lajmeve janë dhënë nga
prezantuese gra me rreth 68.02 për
qind, kure rreth 31.98 për qind nga
prezantues burra. Kurse, redaktimi i
lajmeve është bërë nga gratë me rreth
25.88 për qind dhe burra me 74.12
për qind.

Gazetar kontribuues:
Salih Mehmeti 

Gratë e padukshme në debatet politike
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Në fillim të gushtit të 2018-ës, kur
Budapesti zakonisht ngulfatet nga
vapa e madhe dhe shumica e institu-
cioneve arsimore janë në pushim
veror, Ministria e Kapaciteteve Njerë-
zore (e cila mbulon edhe sektorin e
arsimit) ua dërgoi një e-mail, që në
pamje të parë dukej i pafajshëm,
anëtarëve të Bordit të Rektorëve të
Hungarisë, përmes së cilit iu
kërkonte të jepnin komentet e tyre
për një projekt-dekret deri të nesër-
men në mbrëmje. 

Afati kohor prej më pak se 24
orësh gjatë pushimeve verore do të
duhej të mjaftonte për t’i shqetësuar
ata. Por, çështja kryesore fshihej
prapa titullit të projekt-dekretit për
ndryshimin e dekreteve të tjera që
kanë të bëjnë me “kërkesat për tra-
jnim dhe rezultatet e programeve ar-
simore profesionale të nivelit baçelor
dhe master, kërkesat e përbashkëta
për përgatitjen e mësimdhënësve, si
dhe kërkesat për trajnim dhe rezul-
tate të programeve të ndryshme tra-
jnuese për mësimdhënës”.

Pas shqyrtimit më të hollësishëm,
lexuesit e dokumentit shumëfaqësh
zbuluan se në nënkapitullin 16 të
projekt-dekretit shkurtimisht thuhej
se “të gjitha lejet e lëshuara për pro-
gramin master për studime gjinore”
revokoheshin.

Anëtarët e Bordit të Rektorëve të
Hungarisë nuk mund t’iu besonin
syve të tyre dhe e shprehën mosbes-
imin përmes kritikave përcëlluese të
hartuara në komentet e përbashkëta
që ia dërguan qeverisë. Nëse do të mi-
ratohej ky dekret i propozuar nga qev-
eria hungareze do ta anulonte një
program të nivelit master për studime
gjinore, i cili ishte i akredituar dhe

kishte performancë të mirë, që
vazhdimisht kishte numër të madh të
studentëve të regjistruar që përfun-
donin me punësim të mirë. Këtë pro-
gram në Hungari e ofrojnë dy
universitete, që të dyja në Budapest:
Universiteti privat i Europës Qendrore
(CEU), që ofron studimet në gjuhën
angleze, si dhe universiteti publik,
Eötvös Loránd University (ELTE), në
gjuhën hungareze.

Projekt-dekreti nuk jepte shpjegim
as për arsyet e as për urgjencën për ta
kaluar atë brenda 18 orëve, por kur
mediat e dhanë lajmin politikanë të
ndryshëm të qeverisë ofruan shp-
jegime të ndryshme.

Së pari, zyrtarët qeveritarë dolën
me arsyetimin se paratë e tatim-
paguesve po zotoheshin për të plan-
ifikuar financimin e programeve më
strategjike studimore që promovojnë
qëllimin kryesor të qeverisë: rritjen
demografike. Por, programi në CEU
nuk financohet nga tatimpaguesit
hungarezë, sepse është universitet
privat. Tarifa shkollore në ELTE për
të dhjetë studentët është 2.700.000
forinta hungareze, më pak se 8.000
euro, për tërë vitin akademik. Pran-
daj, shtrohet pyetja se cili është mo-
tivi i vërtetë për këtë ligj.

Qeveria pastaj doli me argumentin
se “tregu i punës nuk ka nevojë për të
diplomuarit nga kjo degë”. Megjithatë,
duhet të përmendet se që nga viti
2006, janë 139 të diplomuar në këtë
program të CEU-së dhe sipas një ra-
porti të të të diplomuarve të deri-
tashëm, ata kanë gjetur vende të
shkëlqyeshme të punës, prej Kirgis-
tanit e deri në Islandë e Britani të
Madhe, si p.sh., në arsim të lartë,
ekonomi, kulturë dhe financa, pasi që
në këtë program zakonisht regjistro-
hen studentë ndërkombëtarë. Grupi i
parë i studentëve në këtë program në
ELTE, të filluar në 2017-ën, ka diplo-
muar në korrik të 2019-ës, prandaj
ende nuk ka të dhëna të plota për ori-
entimin e tyre të ardhshëm.

Argumentet pastaj shkuan më tej
se studimet gjinore nuk përputhen

me krishterimin dhe vlerat krishtere.
Kjo ndodhi saktësisht kur një insti-
tucion i rëndësishëm katolik i ar-
simit të lartë, Universiteti i Notre
Damit, në kampusin e të cilit po
ashtu ekziston programi i studimeve
gjinore, shpalli një program arsimor
në Universitetin Katolik Pázmány në
Budapest, i cili gëzonte mbështetje
të fuqishme nga qeveria meqenëse
vetë Ministri i Punëve të Jashtme
ishte ai që e dha njoftimin.

Argumenti i radhës nga autoritetet
ishte se studentët nuk kishin in-
teresim për këtë program – pohim ky
pa asnjë të dhënë mbështetëse. Në
CEU zakonisht aplikojnë më shumë
se 200 studentë për 22 vendet e lira
dhe numri i studentëve të pranuar në
ELTE (10) është përcaktuar nga min-
istria, e jo nga rritja e interesimit të
studentëve.

Aktualisht, pas një periudhe të in-
teresimit intensiv publik për arsimin
në studimet gjinore, kur të gjithë
kanë mendime se cili duhet të jetë
rezultati i nxënies, është e qartë se
liria e arsimit dhe akademisë është
shumë e rrezikuar. Lesley Wilson,
Sekretarja e Përgjithshme e Asocia-
cionit të Universiteteve Europiane
(EUA), argumenton: “Kjo krijon një
kornizë ligjore që mundëson shtyp-
jen e njohurisë, të cilën nuk e pëlqe-
jnë ata që janë në pushtet. Gjithashtu
i bllokon qytetarët për t’u informuar
dhe për të krijuar dhe marrë njohuri
– që është veçori kryesore e shoqërive
pluraliste të Europës dhe një nga ar-
syet pse ato e mirëpresin lirinë
akademike... Sa i përket minimit të
lirisë akademike, diç të ngjashme
kemi parë në Turqi dhe Rusi, por kjo
është hera e parë që një sulm i tillë i
gjerë dhe thelbësor ka ndodhur
brenda Bashkimit Europian”.

Zbërthimi i ideve ndaloi më 1 shta-
tor, kur Komisioni Hungarez i Akred-
itimit (HAC) lëshoi një deklaratë në të
cilën theksohej se nuk kishte marrë
pjesë në hartimin e projekt-
propozimit të qeverisë për të revokuar
licencën e programit të masterit për
studime gjinore. HAC deklaroi se nuk

i miratonte argumentet profesionale
dhe akademike të përdorura për ta
arsyetuar propozimin për revokimin
e licencës. Pra, del që qeveria ishte i
vetmi organ institucional përgjegjës
për të propozuar një ndërhyrje të
fuqishme ideologjike dhe politike për
të formësuar një program studimor
akademik. Kjo paraqet shkelje të lirisë
së arsimit dhe të standardeve profe-
sionale.

Kurrë më parë nuk kishte ndodhur
që qeveria e një shteti anëtar të BE-së
të mundohej të detyronte me ligj kur-
rikulën e universiteteve pa u
këshilluar paraprakisht me institu-
cionet përkatëse universitare. Diç e
tillë gjithashtu krijon një precedent të
rrezikshëm për ndërhyrjen e shtetit
në të gjitha programet e tjera univer-
sitare, duke shkelur nenin 9.1 të
Kushtetutës së Hungarisë: “Hungaria
siguron lirinë e kërkimeve shkencore
dhe krijimeve artistike, lirinë e të
nxënit për të fituar nivelin më të lartë
të diturisë dhe në kuadër të kornizës
së hartuar në ndonjë ligj, lirinë e
mësimdhënies”. Gjithashtu, kjo për-
bën rrezik për Hapësirën Europiane
të Arsimit të Lartë (ESG) nëse qever-
itë mund të rregullojnë në mënyrë të
drejtpërdrejtë licencimin e pro-
grameve studimore duke e injoruar
kornizën e përbashkët europiane për
sigurimin e cilësisë.

Më 24 gusht 2018, Asociacioni i Uni-
versiteteve Europiane lëshoi një
deklaratë në të cilën thuhej: “Nëse
qeveria hungareze vazhdon me këtë
përpjekje, kjo do të përbënte rast të
ndërhyrjes shtetërore në arsimin e
lartë, që është i paprecedent në
Bashkimin Europian”.

Nuk është për t’u befasuar që qeve-
ria hungareze i ka vënë në shënjestër
programet e studimeve gjinore, sepse
“gjinia shërben si lidhje simbolike”. 

Koncepti i “gjinisë” përdoret për të
mobilizuar forca të shumta dhe të
ndryshme politike për të ndërtuar një
armik të përbashkët për të urryer, në
këtë rast - studiuesit dhe profesionistët
e studimeve gjinore. Po ashtu, kjo
është bërë vegël qendrore e retorikës
së atyre përpjekjeve që synojnë t’i tre-

gojnë audiencës më të gjerë se çka
duhet të nënkuptojë “arsyeja e
vërtetë” dhe rrjedhimisht përpiqen të
krijojnë një konsensus të ri se çka
duhet të shihet si normale dhe
legjitime. Ky lloj i mobilizimit shoqëror
që nxit urrejtje kundër “ideologjisë gji-
nore” dhe kundër korrektësisë poli-
tike jo vetëm që i demonizon
botëkuptimet e kundërshtarëve të tij
dhe i refuzon paradigmat e të drejtave
të njeriut që për kohë të gjatë kanë
qenë bazat e konsensusit relativ në
Europë dhe Amerikë Veriore, por
gjithashtu ofron një alternativë që
është reale dhe duket e pranueshme
për shumë njerëz – meqenëse përqen-
drohet në familje, komb, vlera fetare
dhe liri të shprehjes.

Në një fjalim të mbajtur në Londër,
kryeministri Orbán iu referua Hun-
garisë si “laborator” pasi që trendët në
Hungari mund të shfrytëzohen nga
vendet e tjera europiane si strategji të
suksesshme politike për t’i fituar zg-
jedhjet duke premtuar siguri dhe nd-
jenjën e përkatësisë. 

Çështja në zgjedhjet e ardhshme për
Parlamentin Europian do të jetë nëse
ky precedent i rrezikshëm do të in-
strumentalizohet për të krijuar një
shumicë të forcave populiste, apo do
të arrijë t’i mobilizojë votuesit për t’i
mbrojtur vlerat liberale dhe demo -
kratike. Duke shqyrtuar historikun e
shkurtë, por të stuhishëm, të projekt-
dekretit për ndalimin e studimeve gji-
nore në një vend anëtar të BE-së,
mund të shohim se monedha e hed-
hur mund të bie në cilëndo anë dhe
rreziku mund të jetë më i madh nëse
presim që qeveria të vendosë.

Autorja është profesoreshë në De-
partamentin e Studimeve Gjinore në
Universitetin e Europës Qendrore në

Budapest dhe mban titullin Doktor
Shkence nga Akademia e Shkencave

e Hungarisë. Ajo ka shkruar pesë
monografi, ka redaktuar 31 vëllime
dhe punimet e saja mbi çështjet gji-

nore, politikën, Holokaustin dhe
luftërat janë përkthyer në 22 gjuhë.

Në vitin 2018, ajo mori çmimin
Madame de Staël për Vlera Kultur-

ore nga Akademitë Europiane.

Sulmi ndaj lirisë së arsimit në Hungari: Rasti i studimeve gjinore

Rrinte ulur pranë tavolinës në një
nga kafenetë e qytetit. Derisa po bise-
donte me ne, Fitore Gashi, një 25
vjeçare nga Prishtina, sytë i mbante
tek telefoni i vendosur mbi tavolinë
pranë saj. Sikur po priste një telefonatë
të rëndësishme. Pas pak i cingëron
telefoni. E hap me nxitim. “Mendova
se ishte dikush tjetër”, thotë ajo, pasi e
mbyll. Shpresonte që do të merrte tele-
fonatë për t’u punësuar në njërën nga
pozitat që kishte aplikuar javë më parë.
“Kam qenë javën e kaluar në një inter-
vistë për punë. Po shpresoj që më thër-
rasin”, thotë me një dëshpërim në
fytyrën e saj. 

Ajo ka dy vite që ka përfunduar
studimet në Fakultetin Juridik, por nuk
ka arritur të gjejë një vend pune. Ap-
likimet nëpër konkurse i janë bërë të
mundimshme. Pas dëshpërimeve nga
këto aplikime, Fitorja thotë se ka regji -
struar një kurs të gjuhës gjermane. Ajo
synon të largohet nga Kos ova nëse
deri në qershor nuk gjen një punë  të
qëndrueshme. “Shkaku që nuk kam
punë, ende jam e varur financiarisht
nga familja. Për fat që me kushte eko -
nomike qëndrojmë mirë, se ndryshe
do të isha detyruar që të punoj në mar-
ket. S’do kisha pasur zgjidhje tjetër”.

Ajo është njëra nga shumë gratë e
papuna. Në Kosovë numri i grave të
punësuara është i ulët. Të dhënat tre-
gojnë se vetëm 85 mijë gra, apo 14.1
për qind, janë të punësuara, ndërsa sa
i përket burrave numri i të punësuarve
është mbi 296 mijë, apo 49 për qind.
Shkalla e papunësisë tek gratë gjatë
vitit 2019, sipas Agjencisë së Statis-
tikave të Kosovës është 36.4 për qind,
ndërsa tek burrat 20.2 për qind. 

Por, shumica e grave nuk marrin
pjesë fare në tregun e punës. Vetëm një
në pesë gra në moshën e punës është
aktive. Shkalla e joaktivitetit kon-
siderohet të jetë e lartë, mbi 80 për

qind. Por, edhe ato që janë aktive në
tregun e punës e kanë vështirë të gje-
jnë punë.

Shkak për këtë janë barrierat e
shumta që iu janë vendosur. Këto bar-
riera fillojnë që nga momenti i ap-
likimit për punë. Gjuha diskriminuese
në konkurse, por edhe përvoja që
kërkohet, shihen si pengesa për
punësim të grave. Diskriminimi vazh-
don edhe gjatë procesit të punësimit.
Të dhënat tregojnë se gratë edhe pse
kryejnë punën e njëjtë si burrat,
paguhen më pak për punën që bëjnë.
Edhe orari i gjatë në punë është parë si
barrierë nga ana e grave, shkaku i
përgjegjësive që marrin ndaj familjes.
Për arsye të mosveprimit nga ana e In-
spektoratit të Punës dhe institucioneve
tjera relevante, ka ndodhur që gratë
janë larguar nga puna kur kanë qenë
shtatzënë. Por, shpeshherë këto raste
nuk dërgohen në Inspektoratin e
Punës apo në Gjykata dhe si të tilla
kalojnë në heshtje.

Gjuha diskriminuese e konkurseve

Barriera e parë që përballen gratë
është ndarja tradicionale e profe-
sioneve që punëdhënësi në mënyrë
specifi ke kërkon burra për “profe-
sionet e bu rrave” dhe gra për “pro-
fesionet e grave”.

Një hulumtim i Institutit GAP tregon
se stereotipat gjinorë në Kosovë janë
mjaft të theksuar. 

Nora Latifi-Jashari, drejtoreshë
ekzekutive në Institutin GAP, thotë se
në Kosovë vajzat dhe gratë janë të in-
teresuara për shkollim po aq sa burrat,
por ato janë më pak të punësuara dhe
më pak të përfaqësuara në pozita të
larta menaxheriale.

“Gratë ndihen më pak të inkurajuara
të aplikojnë në ato vende të punës ku
konkursi përmban gjuhë të kodifikuar

mashkullore. Dispozitat e tanishme
ligjore në Kosovë nuk janë të mjaft -
ueshme për sigurimin e barazisë gji-
nore në tregun e punës dhe duhen
ma sa më strikte për parandalimin e
diskriminimit gjinor në punësim”.

Institucionet publike janë një ndër
punëdhënësit më të mëdhenj. Edhe
pse Ligji për Barazi Gjinore kërkon
punësim të barabartë në sektorin pub-
lik, gratë llogariten se janë vetëm 30
për qind. 

Rritja e numrit të grave të punësuara
në sektorin publik do të ndikonte në
rritjen e numrit të të punësuarave. Por,
në Kosovë, gratë jo vetëm se janë më
pak të punësuara se burrat, ato janë
edhe më pak të përfaqësuara në pozita
të larta vendimmarrëse. 

“Rreth 95% e pozitave të nivelit të
lartë drejtues në Qeverinë e Kosovës,
në Kuvend dhe Presidencë, udhëhiqen
nga burrat. Këto nuk janë poste poli-
tike, por janë në kuadër të shërbimit
civil”, thotë Latifi-Jashari. 

Sipas saj, përfaqësimi i grave vazh-
don të jetë i ulët edhe në bordet e ndër-
marrjeve publike e në institucione e
agjenci të pavarura. “Qëllim afatgjatë
duhet të jetë ulja e hendekut të aftësive
dhe punësimit gjinor jo vetëm në pro-
fesione më të kualifikuara, por
gjithashtu edhe hendekun gjinor në
mes të njerëzve me më pak arsimim”.

Në bazë të raportit të Komisionit Eu-
ropian për Kosovën, gratë mbeten
kryesisht të diskriminuara në tregun e
punës, gjyqësor dhe polici. 

Në Agjencinë e Punësimit gjatë vitit
të kaluar janë regjistruar mbi 70 mijë
punëkërkues, prej tyre mbi 33 mijë
femra, ndërsa mbi 38 mijë meshkuj.
Sa i përket nivelit të shkollimit, mbi 5
mijë gra kanë të përfunduar nivelin
bachelor të shkollimit, ndërsa tek
meshkujt afër 2 mijë e 800, apo 44 për
qind më pak se sa gratë. Në mesin e

punëkërkuesve janë edhe 673 që kanë
përfunduar studimet master, 375 janë
femra dhe 298 meshkuj.

Kjo tregon se shkollimi nuk është
pengesë për punësimin e femrave.
Megjithatë, shanset për të përjetuar
diskriminim në bazë gjinore në punë,
sipas Rrjetit të Grupit të Grave, janë 2.8
herë më të mëdha për gratë se për bur-
rat. Një raport i bërë nga kjo organi-
zatë tregon se ligjet në fuqi bazohen në
standardet më të mira ndërkombëtare
dhe përçojnë vlerat dhe parimet e tra-
jtimit të barabartë në mes të dy gjinive,
por gratë vazhdojnë të jenë në mes dy
realitetesh, atij juridik dhe atij faktik. 

Angazhimi i pamjaftueshëm institu-
cional dhe shoqëror për punësim,
sipas Institucionit të Avokatit të Popul-
lit, vetëm sa e thellon ndarjen dhe
pabarazinë gjinore në vend.

Ky institucion shpreh shqetësimin sa
i përket hapësirës dhe mundësive reale
që grave iu jepen për të qenë pjesë  e
drejtimit dhe vendimmarrjes institu-
cionale. “Përfaqësimi i barabartë i bur-
rave dhe grave, i garantuar përmes
Ligjit për Barazi Gjinore, ndonëse do
duhej të ishte standard i padisku tue -
shëm, vazhdon të mbesë çështje e vull-
netit politik”, konstaton ky institucion.

Hendeku gjinor në punësim

Fondacioni i Mijëvjeçarit i Kosovës
(MFK) ditë më parë ka lansuar pro-
jektin e dytë në kuadër të programit
“Gratë në Energji”. Qëllimi i këtij pro-
grami është të mbështesë punësimin e
grave duke iu ofruar atyre përvojë në
punë praktike me pagesë në institu-
cionet publike, entitetet private, orga-
nizatat joqeveritare dhe organizatat
ndërkombëtare që janë pjesë e sektorit
të energjisë në Kosovë.

Të dhënat ndërkombëtare tregojnë
se nga afro 15 milionë shkencëtarë

dhe inxhinierë, 59 për qind janë me -
shkuj dhe 41 për qind janë gra. Në Li -
tuani, Norvegji, Bullgari, Letoni dhe
Danimarkë, shumica e atyre që merr -
en me shkencë dhe inxhinieri janë gra.

Ndërkohë, sipas të dhënave të Ag-
jencisë së Punësimit në Kosovë, sek-
tori që ofron më shumë punësime për
gratë është ai i tregtisë. Prej ndërm-
jetësimit nga ky institucion në këtë
sektor janë punësuar 494 gra, apo 50.8
për qind e numrit të përgjithshëm.
Sektori tjetër është industria për-
punuese, ku nga 828 ndërmjetësime
në punësim, 337 janë gra. Ndërsa sek-
tori i tretë është ai i shërbimeve kolek-
tive, sociale dhe personale, ku nga 283
ndërmjetësime në punësim, 163 apo
57.9 për qind, janë gra.

Megjithatë, sipas Latifi-Jasharit,
struktura aktuale e ekonomisë së
Kosovës nuk e plotëson kërkesën e
grave për punësim.

Ajo thotë se sipas studimeve të
ndryshme, stereotipat e profesionit gji-
nor përcaktojnë se në cilët sektorë
gratë kërkojnë punësim dhe arsim.
“Të rinjtë, duke parë që një sektor
punëson kryesisht gra dhe një tjetër
kryesisht burra, forcojnë stereotipat
gjinorë që ndikojnë në zgjedhjet e tyre
të karrierës në shkollë. Kjo krijon mo-
spërputhje të aftësive që çon më vonë
në papunësi strukturore të grave,
sepse gratë mund të arsimohen për
sektorë që nuk kanë kërkesë në
ekonomi”. 

Sipas saj, gratë në tregun e punës za-
konisht janë të punësuara në arsim,
shëndetësi dhe sektorin e tregtisë,
kurse sektorët me numrin më të madh
të punësimit nga burrat janë në prod-
him, akomodim dhe aktivitete të shër-
bimeve me ushqim dhe bujqësi.

Gazetare kontribuuese:
Sanie Jusufi

Meritorkracia apo gjinia?
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Ditëlindja e kryefamiljarit të nd-
jerë është përvjetor zie për gruan e
ve dhe gjashtë fëmijët. 

Në 25 shtatorin e vitit 2011, Luan
Puqolli humbi luftën me kancerin.
Bajramshahja, atëherë shtatzënë,
duhej të shtrëngohej fort që t’iu
jepte zemër pesë njomakëve të saj.
Më i madhi, Elvisi, ende nuk i kishte
mbushur nëntë vjet. I vogli, lindi me
emër. Luani, tani tetë vjeç, shikon në
një mesditë messhkurti fotografinë
e babait në letërnjoftimin që ia ruan
Bajramshahja. Ende pa e hequr kar-
rigen e të pames për burrin, gruaja e
ve nga komuniteti ashkali në
Dubravë të Ferizajt do të sforcohej
të mendonte për sfidat e mëdha
para vetes. Gruaja pa burrë u betua
të mos martohej dhe t’ua kushtonte
krejt mundin rritjes së fëmijëve. Ba-
jramshahja, atëherë 25-vjeçare, do
të bëhej nënë dhe baba për ta. Men-
jëherë do të përballej me
paragjykimet e rrethit. Shteti nuk ia
zgjati dorën e ndihmës. Familja
mbeti në mëshirë të njerëzve hu-
manë.

“Ma murr kanceri për gjashtë
muaj”

“Po qysh s’u kanë zor, o vëllai jem.
Nuk kemi pasë ku me ditë çfarë jete
se fukarallak kemi pasë, edhe me
burrë kemi jetu me një dhomë, po
ndryshe kur e kisha edhe burrin. Ma
murr kanceri për gjashtë muaj”,
thekson zonja Puqolli. I ishte
mbushur me n dja se fati ia kishte
kthyer shpinën. 

Pak kohë pas vdekjes së burrit, de-
risa po ecte përgjatë rrugës kryesore
që përshkon Dubravën e zonja e
shtëpisë do të goditej nga një mak-
inë. Shoferi ishte larguar pa ia
ofruar ndihmën e parë. Do të zbulo-
hej me kamerat e një biznesi lokal.
Me vendim të gjykatës, asaj iu
ndanë vetëm dy mijë euro kompen-
sim. Pothuajse çerekun e shumës ia
mori avokati. Ajo ende vuan pasojat
e aksidentit, por thotë se nuk guxon
të dorëzohet. Rrëfimin e saj e dëgjo-
jnë me kujdes dy djemtë – i madhi
dhe i vogli – dhe njëra prej tri va-
jzave.

Elvisi së shpejti do t’i mbush 18
vjet. Ditëlindja e pjekurisë do të ketë
pasoja për familjen. “Tash ma nalin
socialin se thonë e ke djalin të rritur
për punë”. Elvisi, të cilit i janë sh-
peshtuar qimet e mustaqeve,
vazhdimisht dëgjon kokulur me
duart të lidhura e mbështetur në
gjunjë. Nëna dhe pesë motrat e
vëllezërit ka kohë që kanë nisur t’ia
shikojnë Elvisit çehren sa herë kthe-
het nga puna e mundimshme e
mbledhjes së materialeve të
ndryshme nëpër kontejnerë. “Nuk
po ka punë, nuk po ka hekur se leje
ma allumin e bakër nëpër bërllog”,
mezi flet ai. “Qe me shishe të plas-
tikës, çka po i mbledh po nxehmi, se
s’kemi dru”, thotë nëna Ba-
jramshahe në sallonin e shtëpisë
tredhomëshe. Dyert nuk mbyllen e
lagështia ka nxirë qoshet e dhomës
së ngrohtë me shporet të zi. Krye-
familjarja ndan 110 euro në muaj
për këstin e kredisë. “U mashtrova
e hina”.

Paragjykimet për “gruan pa burrë”

Ish-deputeti ferizajas, Danush
Ademi, kryetar i Partisë
Demokratike të Ashkalinjve të
Kosovës, e kishte futur familjen
Puqolli në listë për ndërtimin e
shtëpisë pas vdekjes së kryefamil-
jarit. Ai ka thënë se fshati dhe orga-
nizatat e ndryshme humanitare po
mundohen ta ndihmojnë në forma
të ndryshme familjen e Bajramsha-
hes. “Ne si fshat, por edhe organi-
zatat humanitare, gjithnjë e kemi në
krye të listës sa herë kemi mundësi
ta ndihmojmë”.

Puqolli u është mirënjohëse të
gjithë atyre që ia kanë zgjatur dorën
e ndihmës. Megjithatë, ndihet në
siklet çdoherë kur del në fshat,
sepse ka borxhe në dy dyqane

ushqimore. “Marre po më vjen.
Pasha Zotin, ban vaki që thmive iu
jap bukë me vegetë”. Kohë pas kohe
ka punuar edhe si pastruese, por
thotë se punën nuk mundi ta
mbante sherri i dhimbjeve në
boshtin kurrizor pas aksidentit.

Ndikim kanë pasur edhe
paragjykimet e rrethit të ngushtë e
të gjerë për “gruan pa burrë që del”.

Sociologu Kushtrim Bekteshi
thotë se shoqëria kosovare refuzon
të pranojë ndryshimin. “I tillë është
edhe rasti me gratë e veja. Në
përgjithësi, gjinia femërore është e
diskriminuar, e gratë e veja në
veçanti, shto kësaj edhe faktin po
qëlluan të komuniteteve joshumicë.
Kjo automatikisht bën që ato të ndi-
hen të përjashtuara në shoqëri”.

Mbrojtje në letër

Megjithëse komplekse, korniza
ligj o re dhe institucionale e Kosovës
për mbrojtjen dhe promovimin e të
drejtave të komuniteteve joshumicë
siguron një bazë të fortë për pro-
movimin e respektimit të të drejtave
individuale dhe grupore.

Romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët
përbëjnë dy për qind të popullsisë së
Kosovës. Statistikat zyrtare flasin
për rreth nëntë mijë qytetarë romë,
ose 0.5 për qind të numrit të
përgjithshëm të popullsisë në

Kosovë. Kanë prejardhje nga India
Qendrore. Komuniteti ashkali është
më i madhi nga këto tri komunitete
me mbi 15 mijë pjesëtarë, ose një
për qind të popullsisë së
përgjithshme të Kosovës. Komu-
niteti ashkali jeton kryesisht në zona
urbane, me përqendrim në komunat
e Ferizajt, Fushë Kosovës, Lipjanit,
Prizrenit dhe Shtimes. Besohet se
kanë prejardhjen nga Persia e
lashtë. Komuniteti egjiptian për-
bëhet nga mbi njëmbëdhjetë mijë
pjesëtarë, ose më pak se një për
qind e popullsisë së përgjithshme të
Kosovës. Egjiptianët jetojnë krye-
sisht në zona urbane me përqen-
drim më të madh në komunat e
Gjakovës, Pejës, Istogut dhe Klinës.
Gjurmët e origjinës së tyre flasin për
prejardhje nga Egjipti i lashtë

Ferizaj ka komunitet rom e
ashkali të përqendruar në qytet, në
lagjen e njohur në mesin e feriza-
jasve si “Sallahane”, por edhe në
fshatin Dubravë, ku jeton edhe Ba-
jramshahe Puqolli. 

Të diskriminuara dyfish

Danush Ademi, kryetari i PDAK-
së, thotë se sfidat e grave të paki-
cave nuk dallojnë prej atyre
shqiptare.

Ndryshe mendon aktivistja Flo-
rina Ujupi nga organizata joqever-
itare “Nisja. Zhvillohu”. Ajo përditë

punon me gratë e komuniteteve të
margjinalizuara. “Sa i përket grave
të komunitetit joshumicë, për shem-
bull në Ferizaj kemi gra nga komu-
niteti rom dhe ashkali, të cilat janë
edhe një herë më të diskriminuara
se gratë e komunitetit shqiptar”.

Në raportin e vjetëm të Organiza-
tës Botërore të Punës, “Perspektivat
e të rinjve romë, ashkalinj dhe egjip-
tianë mbi mundësitë dhe sfidat për
punë të denjë në Kosovë” - të bazuar
mbi hulumtimet në Gjakovë, Fushë
Kosovë dhe Graçanicë, thuhet se
krahasuar me rreth 98 për qind të
popullsisë së përgjithshme që dinë
shkrim-lexim, vetëm 73 për qind e
grave dhe rreth 87 për qind e bur-
rave romë, ashkalinj dhe egjiptianë
dinë shkrim-lexim.

Autorja Ada Huibregtse shkruan
se rinia e këtyre pakicave përballet
me sfida të ngjashme në tregun e
punës, si: diskriminim, njohuri dhe
informacione të pamjaftueshme për
tregun e punës dhe ndërmarrësinë,
arsim i ulët dhe varfëri.

Bajramshahe Puqollin e detyruan
ta braktiste shkollën fillore. Familja
nga Fushë Kosova e fejoi me
mblesëri me Luanin nga Dubrava e
Ferizajt. “Gjashtëmbëdhjetë vjet i
kam bâ te burri”.

Të dhënat tregojnë se rreth 12 për
qind e vajzave nga këto komunitete
martohen para moshës 15 vjeçare.
Pothuajse 43 për qind e vajzave

rome, ashkalinje dhe egjiptiane deri
në 18 vjeç janë të martuara ose në
bashkëjetesë, thuhet në “Perspekti-
vat e të rinjve romë, ashkalinj dhe
egjiptianë mbi mundësitë dhe sfidat
për punë të denjë në Kosovë”.

Mendësi e mbrapshtë

“Shkollimi i tyre në shumicën e
rasteve është ndërprerë, mungesa e
shkrim-leximit, martesat e hershme
gjendja shumë e rëndë ekonomike
në përgjithësi te ky komunitet ka
ndikuar që ato madje as nuk lufto-
jnë për të drejtat e tyre, nuk e mar-
rin fare mundimin as t’i qasen
ndonjë konkursi për punë me
paragjykimin se nuk janë të përsh-
tatshme të punojnë”, thotë Ujupi,
aktivistja që fushëveprimtari krye-
sore ka angazhimin për zhvillim dhe
ngritje profesionale në fushën
ekonomike për gratë dhe të rinjtë.

”Por, diskriminimi i tyre në
shoqëri vjen pikërisht për shkak të
gjendjes së tyre ekonomike. Pa-
mundësia për të gjeneruar të ard-
hura për vete dhe familjen e tyre i
dobëson ato tej mase, në njëfarë
mënyre nuk gëzojnë respekt të lartë
në familjet ku janë martuar, apo siç
themi ne, te familja e burrit...”, thek-
son Ujupi, organizata e së cilës ve-
pron në Ferizaj. Ajo thotë se duke i
ngarkuar vetëm me rritjen e fëmi-
jëve dhe me detyra shtëpiake, gratë
nisin ta humbin vetëbesimin, “e kjo
më e dukshme është në zonat ru-
rale, ku ende kemi familje patri-
arkale”.

Në publikimin e vitit të kaluar
“Diskriminimi me bazë gjinore dhe
punësimi në Kosovë”, organizata
Rrjeti i Grave i Kosovës vlerëson se
“diskriminimi me bazë gjinore, si
dukuri sociale, i ka rrënjët në
stereotipat e thellë, të krijuar në
nivel shoqëror dhe kulturor, dhe në
paragjykime që kanë të bëjnë me
gjininë”.

“…veç te Zoti po mahna”

Sociologu Bekteshi thotë se ka një
kombinim të faktorëve kulturorë
dhe institucionalë të cilët kanë bërë
që gratë si Bajramshahja të për-
ballen me shumë pengesa për inte-
grim të mirëfilltë në shoqëri dhe të
gjejnë vende të qëndrueshme pune.
“Edukimi i dobët, pastaj edhe
etablimi i një norme tradicionale të
funksionimit, e cila nuk e ka prob-
lem të bëjë gjykime prej pozicioneve
morale, ndonëse kjo do të duhej të
ishte çështje krejt personale e per-
sonave të involvuar, ka bërë që kjo
kategori të ketë pengesa të mëdha
në funksionimin brenda shoqërisë
sonë”.

Ujupi tregon se gratë e trajnuara
në kuadër të programeve të
“Nisja.Zhvillohu” nuk besonin fil-
limisht se do t’ia dilnin mbanë, por
disa sosh po vazhdojnë të punojnë.
Ajo potencon se gratë që mbajnë
familjen, pos që frikësohen se me
punësimin eventual hiqen nga ske-
mat sociale, përballen edhe me
paragjykimet e rrethit që nuk i ka
mbështetur materialisht.

“Këtë frikë e kemi vërejtur jo
vetëm te gratë që ishin në trajnime,
por edhe te gratë tjera nëna ve-
tushqyese, të cilat i kemi takuar
gjatë punës sonë të përditshme.
Frika është më e shfaqur te nënat që
i kanë fëmijët më të vegjël. Mandej
ekziston frika e etiketimit nga rrethi
e shoqëria si gra të cilat janë pa
burra, që shkojnë në punë dhe nuk
kujdesen për fëmijët”.

Bajramshahe Puqollit do t’i shto-
het edhe një shqetësim në datëlind-
jen e kthyer në datë të vdekjes së
burrit. Me t’i mbushur Elvisi tetëm-
bëdhjetë vjet, familja do të hiqet nga
asistenca sociale. 

“Nuk di qysh ia baj. Boll jam
lodhë, veç te Zoti po mahna”. 

Gazetar kontribuues:
Rexhep Maloku

Një ditëlindje e kthyer në jetë zie
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Filloi me një shuplakë. 
Para pesë vitesh, një goditje e bur-

rit për Adelinën* nuk ishte arsye
mjaftueshëm e madhe për t’u divor-
cuar nga personi që dikur e kishte
dashuruar shumë. Atëherë ishte
vetëm një shuplakë. Nuk e kishte
telefonuar policinë. Nuk e kishte
folur me nënën e as me miket e saja
këtë çështje. Nuk donte ta shkatër-
ronte martesën “për një shuplakë”.

Pas gati 7 viteve nga kur kishte mar-
rë vendim që ta ndante jetën me njeri-
un që e donte, verën që kaloi ajo ka
marrë një tjetër vendim të rëndë-
sishëm. Është divorcuar. 

Vendimin më të vështirë ia ka bërë
vajza nga kjo martesë, që në gusht ka
mbushur tre vjet. Thotë se nuk ka pa-
sur zgjidhje tjetër.

“Veç 5 - 6 muaj prej asaj martesë i
mbaj në mend si duhet. Pastaj nisën
problemet deri sa dikur u bë boll.
S’mujta me bajtë mâ. As për hatër të
çikës nuk mujta”.

Problemet e Adelinës nuk janë të
izoluara. Të tilla çdo ditë izolojnë va-
jza e gra. Jo çdoherë i adreson
drejtësia. Shpeshherë i konsideron
“çështje të çiftit”, ose “çështje të
brendshme të familjes”.

“Ka tre vjet prej kur e kam denon-
cuar për herë të parë. Ka qenë nën-
tori i 2017. Data 17, më duket”, ka
thënë kjo grua me prejardhje nga
rrethi i Malishevës.

“Paj qashtu... Me xhelozija të veta”,
ka thënë ajo kur ka folur për arsyen.

“Edhe kish pa pi pak ma shumë se
herëve të tjera. Erdh kah 1 i natës.
Nisi potera. Ia nisi me m’sjellë shumë.
S’e ndijsha ma trupin”.

Vajza atëherë ishte 3 muajsh.
“Çika kajke. S’mujsha me e qetësu.

Unë në krah çikën e ai me sillke”, e
kujton ajo këtë episod të frikshëm të
jetës së saj.

“E kom v’nu çikën në gjumë. U tut-
sha me u çu prej shtrati. Thash hajt
të bohna kishe m’ka marrë gjumi.
Kish pa mbrri ora 2. M’u afru e me
tha: ‘Çohu, del jashtë!’. Mendova që
po më thotë për sallon… Më ngrehu
zhag deri në oborr. T’u më goditë në
çdo pjesë të trupit tha: ‘Theje qafën
prej shpis’ teme…”.

Kishte shkuar të një e afërme. Pas-
taj në ato që shteti i konsideron “shtëpi
të sigurta për gra”. Kishte marrë gux-
imin që ta denonconte në polici.

“Mas dy dite kam shku në polici me
e denoncu rastin… Aty një më veti:

‘Për dy ditë të kanë kalu grushtat, a?
Se nuk po dukesh si me te rrehë’…
A unë krejt trupin llom e kisha”.

Dhuna ndaj grave për drejtësinë
ndonjëherë është “çështje personale”

Policia e Kosovës e kishte mbajtur
në burg për 48 orë. Ishte liruar në
procedurë të rregullt.

Nga malli për vajzën dhe zhgënji-
mi në shtetin, pas 6 muajsh viktima
ishte kthyer sërish “në vendin e
krimit”.

“Vallain për hatër të çikës. E vogël.
As një vjet. Qysh me lanë ashtu
vet?”.

I kishte tërhequr denoncimet për të
filluar një kapitull të ri me dhunuesin
e saj.

Por, pas një viti do të bëhej viktimë
e një sulmi me shishe të qelqit.
Copëzat e kësaj shisheje kishin për-
funduar në trupi e saj. Ka qëndruar tre
muaj në përkujdesje shëndetësore.

Është divorcuar. Për krimin e bërë
ndaj saj, bashkëshorti është dënuar
përafërsisht aq ditë sa kësaj gruaje i
janë dashur që t’i stabilizohej gjend-
ja shëndetësore.

“Veç 3 muaj e kanë dënu. Unë kam
qenë t’u dekë prej plagëve që m’i ka
shkaktu”.

Madje, atë e kishin këshilluar në in-
stitucionet e hetuesisë që të gjente for-
cë që të pajtohej me burrin për ‘ta ru-
ajtur familjen’”.

Kur rastet si ky i Adelinës injorohen
nga drejtësia - përfundojnë me vdek-
je. As kur përfundojnë tragjikisht, jo
gjithmonë marrin zgjidhje të shpejtë.

Ka shumë raste të raportuara kur
vëllezërit rrahin motrat.

“Me datë 13.08.2019, rreth orës
23:00 në vendin X..., me dashje
kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik
me qëllim të cenimit të dinjitetit të të
dëmtuarës brenda një marrëdhënie
familjare. I shkakton lëndim të lehtë
trupor të dëmtuarës – motrës së tij L.
K., në atë mënyrë që pas disa mos-
marrëveshjeve me të dëmtuarën lid-
hur me fëmijët, meqë e njëjta me dy
fëmijët jetonte tek i pandehuri, e sul-
mon fizikisht me kokë duke e godi-
tur në fytyrë, konkretisht në syrin e
majtë, me të cilat veprime të dëmtu-
arës i shkakton lëndime të lehta tru-
pore, si ndrydhje të indeve të buta me
gjakmbledhje nënlëkurore përreth
syrit të majtë, të përshkruar si në akt-

ekspertimin mjekoligjor nga eksper-
ti mjekoligjor Dr. F. B., të datës
28.08.2019”.

Dënimi: 4 muaj me kusht.
Një tjetër rast i ngjashëm që ka

marrë aktgjykim final në nëntor të
2019 është sulmi i një burri ndaj
bashkëshortes.

Dënimi: 4 muaj me kusht dhe 200
euro gjobë.

Një bashkëshort ka shkuar dhe e
ka zvarritur bashkëshorten e tij e cila
ishte e hospitalizuar - e diagnos-
tikuar nga një sëmundje e rëndë.

Dënimi: 5 muaj me kusht.**

Valbona Marku dhe vajza e saj ishin
vrarë në korrik të vitit 2012 nga ish-
bashkëshorti i saj, rrjedhimisht babai,
Pjetër Ndrecaj.

Fillimisht ai e kishte pranuar fa-
jësinë. Si rrallëherë kur bëhet fjalë
për krime të tilla, Gjykata e Apelit e
ka dënuar me burgim të përjetshëm.

Por, “për çështje procedurale”,
Gjykata Supreme këtë çështje ka
kthyer në gjykim nga fillimi.

Kolegji i Gjykatës Supreme kishte
konstatuar se dy kolegjet e gjyqtarëve
të të dy shkallëve kishin bërë “shkel-
je esenciale të procedurës penale”.

Në nëntor të vitit 2018, Ndrecaj ishte
dënuar me 24 vjet burgim nga Gjyka-
ta e Gjakovës, ndërsa dy muaj më
vonë atij i ishin shtuar edhe një vit e
tetë muaj për rrahjen e ish-
bashkëshortes së tij, Valbona Ndrecaj.

Çifti Ndrecaj jetonin të ndarë
prej disa muajsh dhe kishin pesë
fëmijë, dy prej të cilëve jetonin me
të atin dhe tre me nënën. Valbona
Ndrecaj, 34 vjeçare, dhe vajza e saj
Klara, 9 vjeçare, u qëlluan me
kallashnikov në kokë nga plumbat
që pretendohet se u shkrepën nga
burri, përkatësisht babai, Pjetër
Ndrecaj. Aktakuza shpjegon se Val-
bona ishte goditur në gjoks dhe
kokë, ndërsa vajza Klara ishte godi-
tur prapa veshit. Prokuroria shpje-
gon qartë konfliktin e çiftit dhe
funksionimin e dy sistemeve të
ndryshme për zgjidhjen e proble-
meve në familje, ligjit të shtetit
dhe atij të kanunit. Disa javë para
vrasjes, Pjetri ishte arrestuar nga
policia, i dyshuar për sulm ndaj
gruas së tij. Ai ishte paraburgosur
për 30 ditë, ndërsa pas lirimit kishte
nisur zgjidhjen e problemit të tij në
baza kanunore.

Një vrasje makabre e një tjetër gru-

aje ka mbetur pa verdikt gjykate. 
Donjeta Pajazitaj nga Strellci i

Deçanit është vrarë vite me parë.
Trupi i saj ishte gjetur në bjeshkët e
këtij fshati. I akuzuari i vetëm në këtë
rast është Naser Pajazitaj, kushëri i
Donjetës.

Katër vjet prej kur është vrarë
Donjeta Pajazitaj, procesi gjyqësor
për vrasjen e saj do të nisë për herë
të tretë. Gjykata Themelore në Pejë
do ta gjykojë Naser Pajazitajn.

Aktgjykimi me dënim të përjet-
shëm për Pajazitajn është bërë i
plotfuqishëm nga Gjykata e Apelit
muaj më parë, por Gjykata Supreme
ka gjetur shkelje të dispozitave ligjore
të të dy shkallëve dhe këtë rast e ka
kthyer në rigjykim.

Dy aktgjykimet e mëhershme në
këtë rast ishin plotësisht të kundër-
ta me njëra-tjetrën. Fillimisht, Gjyka-
ta Themelore në Pejë kishte nxjerrë
aktgjykim lirues për Pajazitajn, me ar-

syetimin se nuk ka prova të
mjaftueshme që dëshmojnë se ai
është vrasësi.

Ankesa e familjes kundër këtij ak-
tgjykimi në Gjykatën e Apelit është
aprovuar dhe rasti është kthyer në
rigjykim në Gjykatën e Pejës. Në
gjykimin e dytë ky institucion e ka
dënuar Pajazitajn me burgim të për-
jetshëm dhe aktgjykimi është
aprovuar nga Gjykata e Apelit. Të dy
këto aktgjykime janë prishur tashmë
nga Gjykata Supreme.

P.S.
* “Adelina” është emri i përdorur

për ta ruajtur emrin e vërtetë të vik-
timës.

** Rastet e përmendura janë
parafrazim nga tri aktgjykime fi-
nale të vitit 2019.

Gazetare kontribuuese:
Saranda Ramaj

“Drejtësia favorizuese” për burrat e dhunshëm

Rita Selimi

Kur flasim për çështjet që prekin
nocionin e “familjes” dhe
“martesës” zakonisht mendohet dhe
diskutohet vetëm në aspektin het-
eronormativ, për pjesën ku kon-
siderohet se përket mazhoranca e
shoqërisë, ndërsa çdo gjë tjetër që
dallon nga e zakonshmja, apo ajo që
është tipike në kontekste të caktu-
ara kulturore, trajtohet si jo e rëndë-
sishme, e imponuar apo pothuajse
joekzistente. 

Kur lëvizja për të drejtat e person-
ave LGBTI filloi të merrte hov dhe
avokimi për çështjet e të drejtave
fundamentale u bë më i zëshëm,
reagimet e para ishin se tani po kër-
cënohet institucioni primar, ajo që
është “e natyrshme” dhe “njerëzore”-
familja. Por, për të kuptuar dhe anal-
izuar një dukuri, bindje apo ide, me-
doemos duhet t’i marrim parasysh
perspektivat e ndryshme, narra-
cionet e krijuara, marrëdhëniet e
pushtetit dhe ta sfidojmë atë të pas-
fidueshmen - bindjen e internalizuar. 

Historikisht, marrëdhëniet mes
personave të seksit të njëjtë jo gjith-
monë janë përjashtuar apo përnd-
jekur. Kësisoj është thelbësore të
diskutojmë mbi atë se cilat ishin
rrethanat dhe pushtetet që krijuan
dhe vazhdojnë të krijojnë narra-
cionin/të vërtetën mbi seksualitetin. 

Michel Foucault, filozof francez,
është ai që me plot gojë mund të
themi se e ka artikuluar mirë këtë
çështje. Për Foucault, ligjërimin mbi
seksin e mbante kryesisht Kisha dhe
ky ligjërim ishte i kufizuar/censu-
ruar, por në shekullin XVII ndërro-
het autoriteti dhe tani është shteti ai
që rregullon të vërtetën rreth seksu-
alitetit, duke u siguruar kësisoj t'i
mirëmbajë raportet dije-pushtet. Në
ato kohë, me theksimin e çështjes së
popullsisë, problemi i seksit u bë
politik dhe social, ku shteti  me poli-
tikat dhe programet filloi të rregul-
lonte trupin dhe aspektin biologjik
të subjektit duke e bërë kështu edhe
institucionalizimin, administrimin
dhe kontrollimin e marrëdhënieve
dhe seksit. 

“Seksualiteti ishte i kufizuar; u
zhvendos në shtëpi. Familja
bashkëshortore mori përsipër atë
dhe e përvetësoi atë në funksionin
serioz të riprodhimit. Për temën e
seksit, heshtja u bë rregull”. 

(Referim në periudhën borgjeze
Viktoriane, Michel Foucault: The
History of Sexuality, 1978).

Në Kosovë, përmendja e termit
LGBTI shumë shpesh përcillet me
komente të tilla si: “Po sëmundje o’
ajo”, “Ja, te na kurrë ksina s’ka
pasë”, e rrallëherë me argumente
shkencore apo  komente afirmative.
Si duket, të jetuarit në një vend që
është udhëhequr me një kod ligjor
që ka mohuar pothuajse të drejtat e
të gjithëve pos burrit dhe patri-
arkalizmi i rrënjosur thellësisht në
mendjen dhe kulturën tonë, e bën të
vështirë e pothuajse edhe të pa-
mundur një jetesë që nuk përshtatet
me atë që na e kanë servuar e na
kanë internalizuar me shekuj.
Shoqëritë kolektiviste, që e kanë
shumë të rëndësishme lidhjen me
njëri-tjetrin, e bëjnë edhe më
sfiduese diskutimin apo pranimin e
diçkaje që nuk përputhet me “shem-
bullin tipik”. Në këto rrethana,
anonimiteti dhe liria e subjektit
mbeten si diçka utopike.   

Sidoqoftë, ashtu siç përcaktuam
në fillim se për të kuptuar dhe anal-
izuar një çështje duhet ta sfidojmë
bindjen/dijen e internalizuar dhe të
mirëmbajtur, duhet të ofrohet një
pasqyrë e gjendjes dhe fakteve në
mënyrë që të udhëheq një diskurs
konstruktiv. Nga perceptimet e
shoqërisë del se personat LGBTI
janë të sëmurë, devijantë, ndërsa
nga raportet/studimet shohim se
diskriminimi, rreziku dhe përjash-

timi janë realë, ndodhin dhe do të
vazhdojnë të ndodhin sa herë që
personat perceptohen si LGBTI, apo
nëse dalin hapur. 

Për t’u përgjigjur mbi dilemën
kolektive të “çështjes së sëmundjes”
i referohemi Asociacionit Psikiatrik
Amerikan (APA), që qysh në vitin
1973 e ka eliminuar homoseksu-
alitetin nga lista e çrregullimeve
mentale. Pasi që shkenca tashmë e
ka zbërthyer mjaftueshëm, atëherë
puna e gjithsecilit prej nesh është që
në procesin e introspeksionit ta
hapim mendjen dhe ta diskuto-
jmë/problematizojmë bindjen tonë. 

Ndoshta ka ardhur koha të kupto-
jmë se ekziston diçka shumë më
shumë sesa veç kuptimi i termit
LGBTI, ku përveç përjashtimit so-
cial, të drejtat fundamentale njerë-
zore shkelen ditë-për-ditë dhe këtë
do e ilustrojmë me shembullin e
mosnjohjes së partneritetit/lidhjes së
personave të seksit/gjinisë së njëjtë.
Pavarësisht opinionit publik se ky
partneritet lejohet, ekziston një mo-
spërputhje mes Kushtetutës dhe
Ligjit për Familjen në fuqi. 

Kushtetuta e Republikës së
Kosovës e nënkupton lejimin e
martesës ndërmjet personave të
seksit të njëjtë, sepse konsideron që
e drejta e familjes dhe martesës
mbrohet si e drejtë që çdokush ka të
drejtë ta gëzojë. 

Mirëpo, Ligji për Familjen i jep të

drejtë për të krijuar familje vetëm
raporteve mes sekseve të kundërta,
duke përjashtuar kështu çdo lloj
tjetër të lidhjeve. Pra, shteti i bazuar
në parimet e barazisë para ligjit të të
gjithë individëve dhe në respektimin
e plotë të të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut duhet të krijojë
mundësi të rregullimit dhe mbrojt-
jes së partneritetit mes çifteve të
seksit të njëjtë. 

Personalja është politike, ashtu si
Hanisch dhe Mills që argumentuan
se përvojat individuale janë të lid-
hura në mënyrë të pandashme me
kontekste më të mëdha shoqërore
dhe historike, njëjtë edhe bindjet
tona mbi çështje të caktuara, për-
jashtimi, dhuna, mohimi, shtypja e
identiteteve të margjinalizuara, nuk
duhet të kuptohen vetëm si një
çështje private por edhe si produkt i
marrëdhënieve të pushtetit, të ra-
portit pushtet-dije, të internalizimit
të dijes dhe të vërtetës. Kështu,
pyetja dhe problematika mos të jetë
se “Pse diçka shtypet, përjashtohet
dhe heshtet?”, por pse ne aq dësh-
përimisht e kemi pranuar si të tillë
dhe si duhet t’i qasemi dukurisë në
mënyrë që të kuptojmë realitetin
dhe kësisoj të kufizojmë riprod-
himin e skemës pushtet-dije.

Autorja është aktiviste e Qendrës
për Zhvillimin e Grupeve

Shoqërore - CSGD 

Përtej bindjes personale
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Arnina Beçiri

“Çohu! Bëje gati çajin!”. 
Ky urdhër sigurisht dëgjohet sh-

pesh në shtëpitë shqiptare - edhe më
shumë nëse je grua. 

Kurrë nuk e kam kuptuar përse
këtë teknikë duhej ta zotëroja unë,
derisa kushërinjtë e mi rrinin ulur
qetë-qetë në divan. Prandaj, nuk e
bëja. Refuzoja ta bëja atë sa herë që
më kërkonin dhe arsyetimi im i
përditshëm ishte: “Nuk mund ta bëj
gati çajin. Nuk di”.

“Çohu e mëso!”, më thoshin. 
Sërish bëja me kokë kah

kushërinjtë: “Thuajuni djemve, jo
mua!”. 

Natyrisht, kjo nxiste të qeshura
dhe tundje koke. Reagim ky mjaft i
zakonshëm nëse flet për atë që “nuk
flitet”. Fundja, kush jam unë për ta
sfiduar këtë normë?

Si pjesë e diasporës, kur dikush

flet për praktikat seksiste në Kosovë
që të pengojnë si grua, është
vështirë të mos ndjesh një fije të
përhershme mospajtimi nga familja.
Kritika jote konsiderohet shaka. E
ndoshta kjo ka të bëjë me faktin se
do të qëndrosh vetëm dy javë dhe
kjo kohë nuk krijon domosdosh-
mërinë për të vazhduar me ankesa.
Kësisoj, ndoshta kjo është pikërisht
arsyeja pse familja jote nuk e kup-
ton sa e rëndësishme është që ta
kuptojnë pakënaqësinë tënde.
Kështu që, kur ankohesh, të thonë:
“Gjërat po ndryshojnë. Ngadalë.
Por, po ndryshojnë” - thuaja se
durimi është çelësi i emancipimit. A
ka pasur dikush sukses për të bërë
ndryshime duke pritur pa bëzajtur? 

90% e viktimave të dhunës seksuale
në Kosovë janë gra (Instituti i Mjekë-
sisë Ligjore). Më shumë se gjysma e
kosovarëve i fajësojnë gratë duke
thënë se e provokojnë vetë abuzimin
që e përjetojnë (UN Women, 2018).
Realiteti është se gratë ende vuajnë
për shkak të vlerave tona mizogjene
dhe derisa kjo të ndalojë nuk kemi
asnjë arsye për të qenë të kënaqur me
gjendjen e tanishme.

Shpesh e pyes veten a kam të
drejtë ta ngre zërin për çështjet që
jodomosdoshmërisht kanë ndikim
të drejtpërdrejtë në mua që jetoj

jashtë Kosovës. E dini, unë mund të
largohem nga ky vend sa herë që
dua. Të gjithë ia bëjmë ashtu. Vijmë
këtu për disa javë, me makinat tona
luksoze, krekosemi se si gjithçka
është shumë më lirë në Kosovë sesa
në “shtëpi” - kënaqemi dhe e lëmë
këtë vend prapa kur na bëhet boll. 

Për shumë prej nesh, Kosova
është vend për pushim. Është vendi
ku kënaqemi më së shumti, ku janë
krijuar kujtimet tona nga fëmijëria,
ku çdo verë kemi krijuar shoqëri
dhe lidhje romantike.

Pra, a është e drejtë që të anko-
hem për mentalitetin tonë kur gjith-
monë mundem fizikisht të
largohem nga ai mentalitet? A më
lejohet ta shpreh zemërimin tim që
më duhet të hyj në restorante në
Kosovë përderisa meshkujt m’i
ngulin sytë si të isha pjesë e menysë
kur gjithmonë mund të vendos ta lë
këtë vend? A është e drejtë ta ngre
zërin kur belbëzoj sa herë flas, sepse
shqipja ime nuk është aq e
rrjedhshme si më parë? A do t’më
marrin seriozisht?

Edhe pse ndoshta mund ta lë këtë
vend kur të dua, unë e barti atë me
vete kudo që shkoj. 

Me krenari u tregoj njerëzve prej
nga vij - edhe pse, si grua, pak gjëra
më bëjnë të ndjehem krenare. Ju

tregoj të vërtetën, realitetin me të
cilin përballemi sapo të dalim nga
dera e shtëpisë në rrugët e Kosovës.
Ju tregoj për fishkëllimat, për keq-
trajtimin në familjeje që e shohim
dhe për të cilin dëgjojmë çdo ditë,
por prapëseprapë vendosim ta in-
jorojmë thuaja se nuk e kemi
përgjegjësi që të merremi me të. Ju
shpjegoj se shtëpitë tona janë
shumë pak më të sigurta se rrugët
dhe ju them se sa pak njerëz ju
dëgjojnë kur vendosni të bërtitni:
“Ndihmë!”. Ngjashëm, ju tregoj
njerëzve për vërragët që i barti si
grua, të cilat burojnë drejtpërdrejt
nga vendi që më ka rritur.

Ua tregoj krejt këtë jo se dua t’i jap
hije të keqe vendit tim, por sepse
dua që t’i pranojmë mangësitë tona.
Si mund t'i përmirësojmë standardet
nëse jo përmes kritikave? Si mund
ta ndryshojmë sjelljen tonë nëse
askush s’na i vë në pah mangësitë?

Gjithashtu, është jetike ta prano-
jmë se drunjtë rriten nga rrënjët.
Kur largohesh nga Kosova, nuk
është e thënë që mund të lësh prapa
mentalitetin që aq shpesh të
zemëron. Në fakt, nganjëherë deba-
tohet se vet diaspora është shumë
më tradicionale sesa komuniteti në
atdhe. Por, nëse nuk mund të lufto-
jmë për të bërë ndryshime nga

brenda, atëherë si mund ta bëjmë
këtë nga përtej kufijve? 

Nuk dua që të ndjehemi krenarë
për ndryshimin e ngadalshëm që e
kemi arritur. Dëshiroj që të shqetë-
sohemi se ende na duhet të luftojmë
për liri. Dëshiroj që të zemërohemi
se kur një grua kërkon ndihmë,
policia ende e kthen kokën në anën
tjetër. Dëshiroj të jemi të mllefosur
që gratë ende nuk mund të flasin
për dhunën në familje pa u tur-
përuar dhe kërcënuar nga familjet e
tyre. Dëshiroj që të inatosemi që
ende na duhet të shpjegojmë pse
nuk duam që vazhdimisht të kër-
rusemi duke iu shërbyer burrave,
vëllezërve, baballarëve dhe
kushërinjve.

Duhet që të jemi të tërbuar - e jo të
kënaqur.

Kështu nuk do të ndjehem në faj
që besoj në një mentalitet më të
ndryshëm sesa ai në të cilin jam
rritur. E di cili mentalitet më ka
dhënë lirinë dhe e di cili
vazhdimisht tenton të ma mbyllë
gojën.

Dhe sigurisht që e di cili pret nga
unë që ta shërbej çajin.

Prandaj, herën e ardhshme,
thjesht, kërkojuni djemve që t’i
mbushin gotat e çajit. 

Pse të mos e bëni këtë?

Pse s’qes çaj?

Nerina Guri

“Gratë nuk i drejtojne ̈ dot projek-
tet”, “[jam] paguar 150 euro me ̈ pak
sesa kolegeẗ e mi burra qe ̈ kane ̈ te ̈
njej̈ten̈ pozite”̈, “me ̈ dhanë nje ̈ kon-
trate ̈ njem̈ujore […], dhe pas atij
muaji me ̈ der̈guan ne ̈ shtep̈i”, “ai
[drejtori i shkolles̈] me ̈ dha nje ̈ tele-
fon dhe më thërriste në të gjithmonë
[…], kjo vazhdoi derisa njeḧere ̈ u
përpoq te ̈ me ̈ puthte me zor” - jane ̈
vetem̈ disa nga rastet e raportuara
nga hulumtimi i Rrjetit te ̈ Grave te ̈
Kosoves̈, realizuar ne ̈ 2019, mbi
diskriminimin me baza gjinore ne ̈
treg te ̈ punes̈. Keẗo ishin te ̈ rrallat
dhe ato raste fatlume, nes̈e mund te ̈
themi, qe ̈ gjeten̈ rrugen̈ e dolen̈ ne ̈
pah nga te ̈ gjitha ato raste qe ̈ nuk
mber̈rijne ̈ te publiku i gjere,̈ me te ̈
cilat ballafaqohen grate ̈ në Kosove.̈
Sipas keẗij hulumtimi, grate ̈ kishin
per̈jetuar diskriminim gjinor ne ̈
pune ̈ 17 pike ̈ te ̈ per̈qindjes me ̈
shume ̈ se burrat. Po ashtu, proba-
biliteti per̈ t’u diskriminuar ne ̈
Kosove ̈ doli te ̈ ishte 2.8 here ̈ me ̈ i
madh per̈ grate ̈ se burrat.

Keẗo jane ̈ disa nga peripecite ̈ qe ̈
ajo përqindje e vogël e grave që janë
aktive, dhe akoma me ̈ e vogel̈ qe ̈
janë të punësuara, hasin në ambient
te ̈ punës. Edhe kur kalojne ̈ barriera
për te ̈ qenë aktive ne ̈ treg te ̈ punes̈,
me pjesem̈arrje ne ̈ fuqine ̈ puneẗore
vetem̈ 22%, siç jane ̈ puna e pa-
paguar e kujdesit, segregimi i profe-
sioneve ne ̈ baze ̈ te ̈ gjinise,̈
mbipërfaqësim në pozita të paguara
me ̈ pak etj., ato 14% qe ̈ ia dalin te ̈
punes̈ohen duhet te ̈ ballafaqohen
me diskriminim gjate ̈ intervistimit
ose promovimit ne ̈ detyre,̈ nder̈pre-
rje te ̈ kontrates̈ pas marrjes se ̈
pushimit të lehonisë për shkak të di-
rektivave problematike ne ̈ Ligj te ̈
Punes̈, paga me ̈ te ̈ uleẗa per̈ poziten̈
e njej̈te ̈ dhe ngacmim seksual. 

Simptomat e tilla, te ̈ reflektuara
me pabarazi gjinore ne ̈ treg te ̈
punes̈, shkaktohen kryesisht nga
zhvleftes̈imi shoqer̈or, ekonomik

dhe politik qe ̈ i beḧet punes̈ se ̈ ku-
jdesit. Edhe pse puna e kujdesit
es̈hte ̈ e vleres̈uar ne ̈ shoqer̈i si pune ̈
e ren̈des̈ishme qe ̈ duhet kryer nga
dikush për fëmijët, të moshuarit dhe
te ̈ sem̈ureẗ, nuk es̈hte ̈ e vleres̈uar
njëjtë nga aspekti monetar, ku
shikohet si pune ̈ me status me ̈ te ̈
uleẗ dhe nuk përfshihet në Bruto
Produktin Vendor të shtetit. Per̈
shkak te ̈ marred̈hen̈ieve gjinore te ̈
pushtetit qe ̈ mbizoter̈ojne ̈ ne ̈
shoqer̈i patriarkale, puna e kujdesit
kryhet kryesisht nga grate.̈ Ne ̈ te ̈
ver̈tete,̈ puna e kujdesit ne ̈ domenin
privat, siç es̈hte ̈ shtep̈ia, paraqet
themelin per̈ te ̈ gjitha aktivitetet
ekonomike ne ̈ domenin publik –
shtetin, dhe es̈hte ̈ kontribuuese
kryesore per̈ zhvillimin e shoqer̈ise,̈
shtetit e ekonomise,̈ meqenes̈e
funksionimi i ekonomise ̈ ashtu siç
është sot, përveç punës prodhuese e
ker̈kon se ̈ pari punen̈ riprodhuese
(punen̈ e kujdesit). Grate ̈ jane ̈ te ̈
nen̈përfaqes̈uara ne ̈ te ̈ paren̈ dhe te ̈
mbiper̈faqes̈uara ne ̈ te ̈ dyten̈. 

Po ashtu, puna e kujdesit paguhet
pak në të gjithë sektorët ku kjo gjen-
det, si shëndetësia, edukimi, dhe
mbrojtja sociale, ose nuk paguhet
fare, në formën e punëve në shtëpi. 

Kjo per̈ shkak se puna e kujdesit
es̈hte ̈ nje ̈ aktivitet kompleks, i cili
është vështirë të analizohet brenda
ekonomise ̈ se ̈ tregut meqenes̈e ka
karakteristika që nuk aplikohen në
mendimin ekonomik ortodoks.
Njëra nga këto karakteristika është
marred̈hen̈ia qe ̈ krijohet mes per-
sonit qe ̈ kujdeset dhe atij qe ̈ merr
kujdes si “produkt” i kes̈aj pune.
Ky produkt nuk mund te ̈ ndahet
nga personi qe ̈ e ben̈ punen̈ e ku-
jdesit, siç ndahen produktet finale
materiale nga ata qe ̈ i prodhojne ̈
ato. Ky fakt duhet të kihet parasysh
kur beḧet fjale ̈ per̈ rritjen e pro-
duktivitetit dhe performances̈ se ̈
punes̈ se ̈ kujdesit, meqenes̈e rritja
në sasi e keẗij produkti, çka ekono-
mia e tregut e ker̈kon per̈ mbi-
jetese ̈ te ̈ tij, ndikon ne ̈ ulje te ̈
ciles̈ise.̈ Per̈ dallim nga prodhimi i
nje ̈ produkti, ku rritja e prodhimit
beḧet me synim te ̈ profitit, keẗu
është ndryshe: sa më shumë njerëz
per̈ te ̈ cileẗ puneẗori kujdeset, kjo
beḧet ne ̈ dem̈ te ̈ kualitetit. Sipas
Himmelweit, ekonomiste femi-
niste, rritja e performances̈ per̈
këtë tip të punës do të tërhiqte tipin
e gabuar për këtë punë, sepse puna

e kujdesit per̈fshin ne ̈ te ̈ nje ̈ kujdes
të veçante ̈ dhe ker̈kon te ̈ jetë voka-
cion. Dikush mund te ̈ punes̈ohet
për te ̈ performuar detyra te ̈ kujde-
sit por nuk mund te ̈ obligohet t’i
kryeje ̈ keẗo me dashuri. Prandaj,
kjo karakteristike ̈ e te ̈ kujdesurit
kontribuon qe ̈ ky sektor te ̈ mbetet
i paguar pak. 

Per̈veç kes̈aj, normat shoqer̈ore
dhe rolet gjinore ndikojne ̈ se kush
mund te ̈ marre ̈ dhe kush mund te ̈
ofroje ̈ pune ̈ të kujdesit, dhe si
beḧet kjo. Grate ̈ priten nga
shoqëria te ̈ bej̈ne ̈ pune ̈ te ̈ kujdesit
me ̈ shume ̈ se burrat dhe kjo sh-

pesh ndikon ne ̈ nje ̈ takse ̈ kohore
per̈ to, duke i shtyrë qe ̈ kohen̈ te ̈
cilën mund ta shpenzonin ne ̈ treg
te ̈ punes̈ ta shpenzojne ̈ në puneẗ e
kujdesit. Po ashtu, per̈ shkak te ̈
kes̈aj ato jane ̈ te ̈ shtyra te ̈ mbajne ̈
marred̈hen̈ie pune ne ̈ vende me
kushte me ̈ prekariate, me gjysme ̈
orari dhe me paga me ̈ te ̈ uleẗa. 

Por kjo nuk do te ̈ thote ̈ qe ̈ nor-
mat shoqer̈ore nuk mund te ̈
ndryshohen me sjellje, meqenes̈e
rritja e mundes̈ive ekonomike dhe
grate ̈ qe ̈ do te ̈ mund te ̈ per̈fitonin
prej keẗyre mundes̈ive mund te ̈
rezultojne ̈ ne ̈ ndryshim te ̈ nor-

mave shoqer̈ore te ̈ gjinizuara. 
Rregullimi i pushimit te ̈ lehonisë

dhe futja e pushimit prinder̈or në
Ligj te ̈ Punes̈, se ̈ bashku me per̈p-
jekje te ̈ tjera te ̈ vazhdueshme per̈
inkurajimin e burrave per̈ te ̈
marre ̈ per̈siper̈ barren̈ e tyre te ̈
punëve te ̈ kujdesit, mund te ̈ ishin
hapa te ̈ pare ̈ qe ̈ do te ̈ adresonin
për diskriminimin ne ̈ baza gjinore
ne ̈ treg te ̈ punes̈ dhe per̈tej tij.
Duke vepruar ne ̈ keẗo drejtime,
gjysma e popullsise ̈ s’do te ̈ vazh-
donte te ̈ ishte e cenuar me varfer̈i
te ̈ skajshme per̈gjate ̈ ciklit te ̈ jetes̈
për shkak te ̈ gjinise.̈

Diskriminimi gjinor në dhe përtej tregut të punës



Donika Gashi

“Si është e mundur që një femër si
ti merret me boks? Boksi s’është për
femra. Leje këtë sport se sen nuk
ka”. 

Këto janë disa prej reagimeve ndaj
Donjeta Sadikut kur u tregon
njerëzve që profesionalisht merret
me boks. 

Që sportet luftarake “nuk janë për
gra” i kishin thënë edhe Marigona
Beadinit - kampiones së shumë-
fishtë në boks dhe karate.

“Kam pasur paragjykime nga
rrethi që mendonte se femra nuk
është të tregojë forcë dhe të domi-
nojë, por ajo duhet të tregojë butësi
dhe të bindet”.

Në fillimet e saj si karateiste, Bea-
dini nuk e kishte pëlqimin e plotë
nga familjarët, pasi ata e kon-
sideronin si “sport për burra”.

“Familja ime nuk ka pasur dëshirë
që të merrem me sporte luftarake
dhe pas secilës garë më thoshin t’iu
premtoja që do të ishte e fundit”.

Fillim të vështirë në boks ka pasur
edhe Sadiku, e cila thotë që ka pran-
uar reagime të ndryshme nga të
tjerët.

“Ishte paksa e vështirë pasi që
kishte shumë komente dhe reagime
të ndryshme se si një vajzë të merret
me një sport i cili konsiderohet sport
i meshkujve. Ende më bëjnë ko-
mente të ndryshme, por tash nuk
më mungon as përkrahja”.

As goditjet që kanë marrë gjatë
garave e as “fjalët e hallkut” nuk ua
kanë ndalur ëndrrat dy vajzave
kosovare për të bërë karrierë në
sport. Beadini dhe Sadiku nuk dorë-
zoheshin para pengesave.

Vajzat kosovare nuk zmbrapse-
shin.  

Pasioni për sportet luftarake të dy-
jave iu ka nisur qysh në moshë të
hershme. 

“Nuk e mbaj mend saktësisht kur
ka filluar ky pasion, por e di që si e
vogël çdoherë kur kam shikuar
ndonjë film me arte marciale apo
boks, unë i kam imituar lëvizjet që i
kam shikuar në televizor”, shprehet
Beadini.

Kur ajo i kishte bërë hapat e parë
në karate, në fillim të viteve 2000,
paragjykimet kanë qenë shumë më

të theksuara se tani.
“Kanë filluar të zhduken ca

paragjykime që njëmend kanë bërë
që ndoshta shumë sportiste të mira
e të afta të mos i vazhdojnë sportet
luftarake. Sporti, edukimi, ngritja
intelektuale në fusha të ndryshme,
nuk mendoj që duhet të përcakto-
hen me gjini, për shembull, ‘për
meshkuj’ apo ‘për femra’”.

Përkrahja që Sadiku e ka nga

familja e ka bërë atë që t’i arrijë qël-
limet të cilat ia vënë vetës.

“Unë rrethohem nga njerëzit që
merren me sport, apo që e kuptojnë
sportin, e kjo gjë bën që të kem
përkrahje të madhe”.

Kurse kushtet në të cilat ushtrojnë
sportistët, si për meshkuj ashtu
edhe për femra, janë të njëjta.
Sadiku thotë që ka përkrahje nga
Federata e Boksit, por natyrisht që

për gara të caktuara kjo përkrahje
nuk mjafton.

“Kushtet në sallën ku unë ushtroj
janë të kënaqshme. Nuk më
mungon përkrahja nga Federata e
Boksit, duke u bazuar në buxhetin e
ulët që posedon federata jonë.
Mirëpo, kjo përkrahje nuk mjafton
gjithmonë për përgatitje në kampe
jashtë Kosovës, të cilat janë shumë
të rëndësishme”.

Ndryshim pozitiv të kushteve në të
cilat ushtrojnë sportistët sheh edhe
Beadini, por i quan të pam-
jaftueshme.

“Kushtet kanë filluar të përmirë-
sohen nga ato çfarë kanë qenë dhe
duket që ka lëvizje pozitive në këtë
aspekt, por nuk është se jam e kë-
naqur. Nuk mendoj që sportistët
tanë marrin atë që e meritojnë,
ndonëse është më mirë se që ka
qenë dikur”.

Ish kampionja në boks dhe karate,
tash pjesëtare e Njësisë Speciale
Operative të Kosovës, e sheh sportin
si pjesë të domosdoshme të jetës
dhe ua rekomandon të gjithëve për
një shëndet më të mirë fizik dhe
mendor.

“Të mirat që vijnë pas fillimit të
ushtrimit janë: rritja e vetëbesimit,
do të keni një fizik të mirë, gjendja
shëndetësore do të përmirësohet
dukshëm dhe do të jeni më të relak-
suar”.

Kurse Sadiku ua sugjeron të gjitha
grave që të merren me boks, pasi ky
sport të bën më të disiplinuar.

“Boksi është sport që së pari të
mëson disiplinë dhe kërkon
përkushtim. Është sport që do ua
rekomandoja të gjitha femrave”.

Të dyja kanë plane që të merrem
me sport edhe në të ardhmen, por
edhe si trajnere.

Beadini shprehet që shumë shpejt
ka në plan që të bëhet trajnere, me
pak fat edhe e ndonjë kampioni eu-
ropian, botëror apo olimpik.

Edhe Sadiku, që është studente në
Fakultetin e Edukimit Fizik dhe
Sportit, e sheh veten në të ardhmen
si trajnere e boksit.

Sa u përket titujve, Sadiku në vitin
2015 kishte fituar titullin nënkampi-
one e botës për juniore, ndërsa kam-
pione e Europës për të reja ishte
shpallur në vitin 2017. Një vit më
vonë u bë nënkampione e Europës
për të reja dhe vitin e kaluar u shpall
kampione e Ballkanit për seniore.

Kurse Beadini në vitin 2002 në
Gjermani ishte shpallur kampione
bote në WSKF, ndërsa kampione
europiane WSKF ishte bërë në vitin
2003 në Ukrainë. Ajo është fituese e
medaljeve të arta, të argjendta dhe
të bronzta në Kupën Botërore në
Hungari, gjatë viteve 2000-2002.
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Liridona Sijarina

“Personalja është politike” mbetet
një prej thirrjeve të grave që i ri-
marrin hapësirat publike me 8
Mars, të vendosura për barazi gji-
nore dhe drejtësi shoqërore. Kjo
thirrje i zhvendosë përvojat person-
ale të grave, të përjashtuara nga
publikja, në sheshe, pikërisht aty ku
fillon çelja drejt politikes. Kjo thirrje,
ndër thirrje të tjera, e afirmon
shumësinë e subjekteve gra, të shty-
pura dhe të lëna në margjina të or-
ganizimit politik, ekonomik dhe
shoqëror. Me anë të tyre, gratë e
kundërshtojnë sistemin ekonomik e
politik i cili pamundëson çfarëdo
feste. Ndërkohë që grave iu moho-
het vazhdimisht vlerësimi institu-
cional, puna, hiseja në publike e
edhe në private, iu cenohet jeta dhe
liria - nuk ka çka të festohet. E gjithë
kjo e ka për emërues të përbashkët
bazën ekonomike, organizimi i së
cilës është thellësisht i gjinizuar.

Padrejtësia ekonomike është baza
mbi të cilën ngrihen padrejtësitë e

tjera shoqërore, gjinore dhe racore.
Kjo strukturë rëndon veçanërisht
mbi supet e grave, duke i bërë ato
fuqi punëtore kryesore që e mirëm-
ban ekonominë globale dhe atë
lokale. Të dhënat tregojnë se sis-
temi global kapitalist, sikundër ai
lokal, përfiton në kurriz të grave.
Në nivel global konsiderohet se
ekonomia përfiton 10.8 trilionë dol-
larë nga puna e papaguar e grave.
Madje edhe kur pranohen brenda
ekonomisë së paguar, gratë i shër-
bejnë përfitimeve ekonomike, duke
mbajtur pozita më të ulëta në kra-
hasim me burrat, duke u paguar më
pak dhe duke hasur diskriminime
të shumëfishta. Ndarja e gjinizuar e
punës i sfidon gratë të cilat punojnë
në dy turne dhe nuk gëzojnë të
drejta në asnjërin treg të punës, atë
të paguar apo të papaguar. Ajo e
ndan subjektin grua nga puna,
duke e ngarkuar me punët që e lënë
në imanencë të roleve tradicionale,
sistematikisht të pavlerësuar nga
politika ekonomike. Riprodhimi, i
cili qëndron në thelb të ekonomisë,
kujdesi dhe punët e shtëpisë, janë
vendosur në domenin e privates,
punë të pavalorizuara dhe iu
ngarkohen grave. Riprodhimi
shoqëror, i vendosur në rang më
poshtë në hierarkinë e vlerave
ekonomike e shoqërore, e ka
shndërruar prodhimin në baza-
mentin e vlerësimit të punës, gjë që
i eksploaton gratë dhe rrjedhimisht
i nënshtron ato.

Sot, statusi që e gëzon 8 Marsi në
Kosovë mbetet problematik, i uzur-
puar nga komercializmi, antagonist
me pozitën politike dhe ekonomike
që e zë pjesa dërrmuese e grave në
shoqëri. Kjo ditë shënon kontinu-
itetin fiktiv të traditës së proklamuar
socialiste të shekullit të festimit të
lirive dhe të drejtave, ndonëse kjo
paradigmë nuk i ka prekur gratë
kosovare. 

Për më tepër, në pamundësinë e
festimit të 8 Marsit në Kosovë qën-
dron kontradikta praktike. Gratë
vazhdojnë të diskriminohen sistem-
atikisht në çdo sferë të organizimit
shoqëror. Në mënyrë të vazh-
dueshme grave iu mohohen të drej-
tat dhe liritë fundamentale, duke
filluar nga muret e shtëpisë, aty ku
shteti vështirë ndërhyn, deri në
strukturat më të larta shtetërore ku
gratë shihen si “tolerim” nga poli-
tika patriarkale. Gratë janë të për-
jashtuara nga tregu i punës dhe
gëzojnë status dytësor në shoqëri.
Me vetëm 13.7% të pjesëmarrjes në
ekonominë formale, gratë vazhdo-
jnë të jenë punëtoret, atributi i cili iu
jepet nga identiteti i tyre gjinor dhe
vazhdojnë të mos paguhen pikërisht
mbi këtë. Rrjedhimisht, e drejta e
grave për jetë, përjetimi i dhunës
dhe pjesëmarrja politike, determi-
nohen nga gjinia e tyre.

Vlerësimi i pabarabartë i grave si
gjini e pamundëson festën. Në
kushtet e një sistemi i cili ndërtohet

mbi eksploatimin e forcës punëtore
të grave, shtrohet nevoja për rimar-
rjen e 8 Marsit nga gratë, si subjekte
të ndryshimit të pozitës së tyre. Për-
pjekjet neoliberale të fundshekullit
të kaluar të cilat u karakterizuan
nga iniciativa të shumta për “sis-
temimin” e grave brenda sistemit e
shndërruan 8 Marsin në ditë kon-
sumi. Megjithatë, kjo ditë e përqa-
fuar nga politika globale ka origjinë
socialiste dhe shënon luftën e vazh-
dueshme të grave për çlirim gjinor
dhe klasor. Përplasjet identitare rën-
dom shfaqen në kushte të
pabarazive të thella, të manifestuara
në padrejtësi ekonomike. Kjo ka
qenë cytja për organizim të grave
brenda së majtës, si gjini, të drejtat e
së cilës janë artikuluar dobët brenda
çdo kritike të majtë ortodokse. E or-
ganizuar fillimisht si ditë ndërkom-
bëtare e grave punëtore, si nismë e
qarqeve të grave punëtore dhe pri-
jëse për të drejtat e grave, si Clara
Zetkin, feministe socialiste, shënon
ditën e grave punëtore dhe paraqet
përpjekjet e grave për çlirim politik
nga patriarkati kapitalist. Kjo,
bashkëngjitur me situatën aktuale,
tregon për urgjencën e organizimit
feminist që çdo ditë, e edhe me 8
Mars, të vazhdohet përpjekja për ri-
marrje të kësaj dite, si rruga e më e
drejtë për progres gjinor.

Duke marrë legjitimim nga pozi-
cionimi historik i grave në ekonomi,
pashmangshmërisht e lidhur me

politikën, lufta e grave për çlirim
merr karakter ekonomik. Kjo lidhje
e pashkëputshme e bazës
ekonomike dhe çështjes së grave e
determinon natyrën e 8 Marsit dhe i
parashtron detyrat feministe që
dalin nga kjo ditë. Mbi këtë, çdo 8
Mars, sikundër ditëve tjera, kërko-
het ridefinim i ditës së grave në
terma të vetë grave. Me këtë kërko-
het drejtësi ekonomike si parakusht
i arritjes së barazisë gjinore. E rrjed-
himisht, përgënjeshtrimi i kushteve
dhe cytjeve institucionale për festë.

Përderisa ne e zhvendosim poli-
tikën në rrugë, aty ku politikja e
grave ka marrë kuptim historik-
isht, tradita e institucionalizuar për
festë kërkon pajtim me status quo-
në. Pajtim ky i pamundur në
kushtet faktike të pabarazisë. Të
ardhura nga margjinat, përvojat e
grave shndërrohen në revoltë dhe
thirrje për ridefinim të sistemit dhe
vetës në të. Të mëshiruara në
thirrjet për drejtësi gjinore si de-
tyrë e barazi si ideal, thirrjet femi-
niste kërkojnë gjithëpërfshirje të
kërkesave dhe nevojave të gjinive
dhe grupeve të tjera, nevoja këto të
dala nga padrejtësitë historike të
bëra nga sistemi patriarkal. Kjo na
prin majtas. Majtas për barazi e
drejtësi shoqërore.

Manifestimi i 8 Marsit duhet të
bëhet në termat tanë. Termat tanë
thonë - rezistencë.

Me 8 Mars politikën e bëjmë në rrugë!

Grushtimi feminist i paragjykimeve 



CyanMagentaYellowBlack

CyanMagentaYellowBlack

KOHA Ditore      XVKOHA për gratëe shtunë   7 mars 2020

Liri Kuçi

Vitet ’90 me vrullin e tyre sollën
pas edhe efektet e shumta si pasojë
e lirisë së munguar. Mbyllja en-
veriste i kushtoi vendit dhe
shoqërisë shumë. Gjithçka që ishte
e ndaluar dhe bërë e pamundur
gjatë atyre viteve, por pa ushqyer
bindjen e plotë për arsyet, tanimë do
të shijohej në liri, pa pasur frikë prej
kurrkujt. “Vitet ’90-të u përjetuan
me një intensitet gati skizofrenik
dhe njerëzit iu lëshuan gjithë
tundimeve të tyre”, thotë antropo-
logu Rigels Halili. Paravitet ’90 të
përshkuara nga mungesa e njohjes
dhe e mosmanifestimit të seksu-
alitetit njerëzor, ishin një faktor
frustrimi seksual, i cili më pas ka
rezultuar me efekt bumerang;
dëshirë për të eksploruar. 

Mirëpo, në njërën kemi mungesë
informimi të theksuar dhe njëfarë
ngurrimi të brumosur me kohën sa
i përket mentalitetit femëror. Frika,
turpi, pasiguria, nderi, familja; hijet
që e shoqëronin gjithnjë gruan
shqiptare, nuk u zhdukën me të ard-
hur ’90-ta. Ndërsa në anën tjetër
kemi burrat, që sistemet i kanë kon-
sideruar më lehtë pjesë të om-
brellave të tyre e së bashku kishin
nën protektorat gratë. Andaj, ata e
patën më të lehtë të guxojnë e të
përshtaten sërish. 

Shitja e gruas - Trafikimi

Mentaliteti gjithsesi ndryshoi
ngadalë, por nuk mund të themi me
siguri se sa cilësisht ndodhi. Kushtet
ekonomike nuk ishin aspak të mira,
sepse vihej nga një mjedis post-izo-
lacionist, ndërkohë kufijtë u hapën...
Kleçka mbeti sërish familja. Siç
dëshmohet edhe në një intervistë,
pati nga ato familje që për shkak të
kushteve ekstreme burri e detyronte
gruan që të prostituonte, njëherë për
mbijetesë, pastaj për më shumë. 

“Pas kaosit njerëzit filluan të ndje-

heshin të lirë; tani s’ka asgjë, përpiqu
vetëm të mbijetosh, të fitosh, por se si
- ajo është puna jote. Gruaja ngeli
skllave, nuk u çlirua. Pra, marrëd-
hëniet gjinore ngelën asimetrike,
madje u theksuan, d.m.th., mashkulli
mori akoma më shumë fuqi, sepse
nuk kishte dikë mbi kokë t’i thoshte
‘mos e tepro tani’, nuk kishim ekuili-
bra dhe burri mori situatën në dorë
duke e kthyer gruan në skllave.
Sepse edhe propaganda e ashtuqua-
jtur ‘komuniste’ kishte krijuar një
imazh të rremë për sistemin kapital-
ist, një sistem që bazohet vetëm te
paraja dhe tani këta burra po jetonin
në kapitalizëm dhe turpi e morali
ishin gjëra të kapërcyera”. 

Ndërkohë, ndodhi në masë që va-
jzat u trafikuan, u manipuluan dhe u
mashtruan së pari prej të afërmve të
tyre, kushërinjve dhe të fejuarve të
tyre, duke u premtuar jetë më të
mirë, kur ndërkohë i kishin rrëm-
byer për të shitur shërbime seksuale
në Itali, Greqi, e më pas drejt
vendeve të Benelux-it dhe në Britani.
Referuar shifrave të OJQ-ve, numri i
grave të trafikuara shkon nga 5.000
deri në 30.000. Për pasojë, tregtia e
seksit filloi të praktikohej dhe të
bëhej e dukshme. Shifrat që qarkul-
lojnë janë alarmante dhe, në fakt,
nuk përputhen asnjëherë nga njëri
burim në tjetrin. Në këtë rast, prob-
lematike është që nuk mund të gjen-
den të dhëna zyrtare kur bëhet fjalë
për një fenomen që ka marrë për-
masa të tilla prej trafikimit. 

Në historinë e prostitucionit
botëror, policia ka qenë një agjent
mjaft interesant kontrolli me dy stan-
darde. Së pari, sepse kjo është një in-
dustri mjaft fitimprurëse dhe ata e
kanë të lehtë të korruptohen. Së dyti,
policia i ka përdorur prostitutat si të
infiltruara për ta zbuluar botën e
krimit. Së treti, është një lloj partner-
iteti që bëhej midis policisë dhe biz-
nesmenit/tutorit që drejton rrjetin, ku
përveç shumave të majme që marrin,
policët i përdorin prostitutat edhe për
qëllime personale. Ndonëse të gjitha
këto aspak konform rregullave e ko-
rnizave ligjore, ku prostitucioni ak-
tualisht mbetet i palegalizuar dhe së
paku i padekriminalizuar, garant del
pikërisht një hallkë e shtetit që abu-
zon me detyrën dhe mirëmban një
rrjet prostitucioni që nuk dihet nëse
janë aty sepse kërcënohen me jetë

prej tutorëve të tyre, apo se kanë
bërë zgjedhje me vullnet të plotë. 

Fakti që industria e seksit në
Shqipëri vazhdon ende të zhvillohet
në kushtet e kriminalitetit veç sa
shton të ardhurat e drejtuesve të kë-
tyre rrjeteve dhe në anën tjetër gjith-
një e më shumë i ekspozon
punëtoret ndaj rreziqeve nga të më
të ndryshmet. 

“Si e majtë mund të dënoj
mbështetjen që, ndoshta pa dashje
me argumente liberale, i bëhet pros-
titucionit, duke u justifikuar nga no-
cione të paqarta si ‘çështje
zgjedhjeje’. Nëse do të ekzistonin
struktura apo programe ingranuese
nga shteti për gratë të paktën në
ndonjë punë të dinjitetshme, ku nuk
do të rrezikonin të vdisnin urie apo
të mos paguajnë dot qiranë, atëherë
a do të zgjidhin vërtet ato rrugën e
prostitucionit? Po statistikat për
rrjetet e prostitucionit që lulëzojnë në
saje të mashtrimeve e rrëmbimeve të
vajzave të mitura apo të paar-
simuara, të cilat të vetme e kanë të
pamundur të shkëputen prej aty? Sa
mund të flasim për zgjedhje apo
dëshirë në këto raste”.

Në intervistat e realizuara me
punonjëset e seksit në Tiranë gjatë
vitit 2017, pranohet unanimisht prej
tyre se industria e seksit në Shqipëri
me gjithë problematikat që implikon
rrugës, gjithsesi konsiderohet e vet-
mja zgjidhje për mbijetesë, duke
marrë parasysh këtu kategorinë so-
ciale të tyre; varfërinë e tejskajshme,
mungesën e theksuar të arsimimit, të
qenit pjesë e komunitetit LGBTI, aq
shumë të paragjykuar në mjedisin
tonë shoqëror. Kësisoj bëhet tepër e
vështirë për to që të përfshihen nor-
malisht në tregun e punës. 

Akoma më tepër në këto kushte
kompleksohet dhe të punuarit e të
qenit pjesë e industrisë së seksit në
Shqipëri, ku veçse i/e paragjykuar në
masë, ndodh edhe të manifestohen
sjellje të dhunshme prej qytetarëve
që nuk ka rëndësi nëse duan ose jo
që të jenë konsumatorë të shër-
bimeve të tyre. Në këtë formë e
shkarkojnë gjithë frustrimin e
ngarkuar prej shoqërisë. Kësisoj, jeta
dhe kryerja e profesionit në të tilla
kushte është krejtësisht e pasigurt,
ku siç thotë dhe njëra syresh:
“Punonjëset e seksit sot janë të gjitha
me kokë në thes” dhe të ekspozuara

ndaj të gjitha llojeve dhe manifes-
timit të paragjykimeve në formë të
dhunshme të cilat reflektojnë gjith-
sesi problematikat e thella të mjedisit
tonë social. 

Mund të merreshim gjatë në lidhje
me kushtet specifike të zhvillimit dhe
dinamikave të prostitucionit në
Shqipëri, por bazikisht vlen të për-
mendim se në të tilla hapësira të cun-
guara të ushtrimit të profesionit, të
ndodhur nën presionin e të qenit hal-
lkë e kriminalizuar, pa mbështetje të
strukturave shoqërore, që të mund të
përkthehet në mundësi për kontrolle
mjekësore të rregullta minimalisht
për të mos rrezikuar jetën e punon-
jëseve por as të klientëve, qasje në
shërbimet e tjera publike dhe mo-

spërjashtim si kategori sociale e
referuar dhe ekzistente. Andaj, me
gjithë implikimet dhe problemet e
kësaj industrie në vetvete, së paku
lipset dekriminalizim për të mos
vazhduar të nëpërkëmbim pafund
jetë që pavarësisht historive të tyre të
ndryshme, meritojnë të trajtohen me
dinjitet. Më në fund, mund të pre-
tendojmë se dikur do të mund të
kemi të paktën të dhëna që i përafro-
hen të vërtetës, në një zanat që për
shumë vjet ka ndenjur i nëndheshëm
duke u bërë burim vdekjesh të pa
marra në konsideratë dhe pa gëzuar
së paku respekt në nivel njerëzor.

Autorja është aktiviste dhe studi-
uese e çështjeve gjinore në Shqipëri

Gruaja shqiptare në boten e re post-izolacioniste

Mirishahe Syla

Në numra: 
Në Kosovë vetëm për një vit janë

vrarë gjashtë gra. Që nga viti 2008
deri në shtator 2019 janë vrarë më
shumë se 15 gra; Igballja, Shkurta,
Diana, Antigona, Zejnepja, Flora, Mi-
radija, Arianita, Sevdija, Feridja, Val-
bona me vajzën e saj, Hysnija,
Remzija dhe Armenda janë vrarë nga
partnerët e tyre. 

Ato janë vrarë në shtëpitë e tyre, në
lagjet e tyre, në vendet e punës, ato
janë vrarë në gjumë, para fëmijëve,
para familjarëve, janë vrare me së-
patë, thikë, plumba, e duke u
dhunuar, janë vrarë së bashku me
fëmijët e tyre, janë vrarë nga të
dashurit, bashkëshortët, e ish-
bashkëshortët e tyre. 

Donjeta, një vajzë 24 vjeçare, është
vrarë nga kushëriri i saj kur ajo po
shkonte në punë. Trupi i saj është
fshehur në mal dhe nuk është gjetur
për një muaj pas vdekjes. 

Vetëm gjatë këtyre tri viteve të fun-
dit, në periudhën janar 2017 - shtator

2019, në Kosovë janë raportuar 4226
raste të dhunës në familje. Prej tyre
3394 kanë qenë viktima gra. 

Mbi 1000 raste të dhunës kundër
grave janë raportuar për çdo vit që
nga viti 2011, por numri i arrestimeve
për këtë krim ka qenë më i vogël se
gjysma e numrit të rasteve të rapor-
tuara. Vetëm në vitin 2018, kur edhe
u vranë gjashtë gra, kishte 1533 raste
të raportuara të dhunës, prej tyre
1228 viktima gra, por kishte vetëm
499 arrestime për këto. 

330.000 gra kosovare kanë përjetuar
një formë te ngacmimit seksual,
përndjekjes, dhunës nga partneri
intim, ose nga jopartneri, që nga
mosha 15 vjeçare. Në Kosovë vetëm
12.7% e grave janë të punësuara, 30%
e grave që punojnë në sektorin privat
nuk kanë kontrata pune. Në Kosovë
vetëm 17% e pronave zotërohen nga
gratë dhe vetëm 4% e grave në trashë-
gojnë prona. Kjo përkundër ligjeve që
garantojnë të drejtën që gratë të
trashëgojnë pronën. 

Përtej numrave: 
Këta numra janë pasqyrim tejet i

limituar i gjendjes reale dhe pozitës
së grave në shoqërinë tonë. Në
numra të tillë paraqiten vetëm rezul-
tatet e një sistemi shtypës, të një kul-
ture të dhunës dhe diskriminimit, në
ta nuk i gjejmë storiet e atyre që vua-
jnë nga kjo shtypje, në numra nuk e
gjejmë pse gratë në Kosovë nuk
trashëgojnë pronë, a pse ato heqin
dorë nga kjo e drejtë e tyre. 

Përmes numrave nuk e kuptojmë
që shumë gra në Kosovë nuk janë të
informuara për të drejtat e tyre, që
edhe kur ato janë të informuara një
numër i madh i tyre detyrohen të
heqin dorë nga kjo e drejtë për shkak
të presionit shoqëror e kulturor: për
shkak se ato do të detyroheshin të
zgjidhnin në mes të familjes apo
pronës. “Kishim dashtë me pasë
diçka në emër tonin, po nuk dojmë
me marrë kurgjo prej shpisë se man-
dej na mshelet dera e nuk kemi ma
ku me u kthy te familja, te vllaznia” -
ishin fjalët e një gruaje rreth të 30-ave
që jeton në zonat rurale në Kosovë.
Një grua tjetër e kategorisë 18-25
vjeçare thotë: “Kushërira ime është
fëmijë i vetëm. Edhe pse ajo nuk ka
vëllezër, ajo nuk ka marrë prona nga
prindërit e saj. Ajo ka vendosur që
t’ua japë ato kushërinjve djem”. Kul-
tura e tillë, kjo mënyrë e të mend-
uarit, krijon shifra të tilla si 4%-shi. 

Ajo që fshihet pas numrave në të
cilët paraqiten viktimat dhe të mbije-
tuarat e dhunës, gratë e vrara dhe
gratë që janë dhunuar e vazhdojnë të
dhunohen, janë betejat e individëve
brenda një sistemi shtypës, tregimet
personale të vuajtjes së tyre, përpjek-
jet për mbijetesë në duart e më të
afërmve, fshihet një mendësi që
dhunën e normalizon përmes institu-
cioneve shoqërore e atyre shtetërore. 

Ajo që nuk shihet në numra janë
thirrjet e padëgjuara të grave për
ndihmë, neglizhenca e institucioneve
për të trajtuar dhunën kundër tyre si

krim, ashtu siç parashihet me ligj.
Përndryshe, po të trajtohej si e tillë,
do të kishim më shumë se 499 arres-
time për 1533 raste të dhunës të ra-
portuara. Po të trajtohej dhuna ndaj
grave si krim, institucionet do t’ia
ofronin mbrojtjen Dianës kur ajo e
kërkoi, e cila u vra më vonë nga
bashkëshorti në vendin e saj të
punës. Edhe Zejnepja do të mund të
ishte gjallë sikur thirrjet e saj për
ndihmë, më shumë se 15 thirrje, të
pranoheshin e besoheshin. Por, insti-
tucionet tona shtetërore janë të për-
bëra nga individë që janë pasqyrim i
mentalitetit dhunues i cili krijohet në
institucionet tona shoqërore. 

Krijimi dhe mirëmbajtja e kësaj
mendësie shtypëse dhe dhunuese fil-
lon qysh në familje, madje në një
mendësi të tillë shtypja kundër vajzave
fillon edhe para se të lindin ato. Abor-
timet selektive – si treguesit e parë se sa
pak ka vlerë jeta e një vajze në
shoqërinë tonë - që vazhdojnë të ndod-
hin në Kosovë e dëshmojnë këtë. 

Vajzave u mësohet se ekzistenca e
tyre ka kuptim atëherë kur ato
zhvishen nga vetja si individ me
nevoja, dëshira, e kërkesa personale,
dhe e plotësojnë veten atëherë kur
janë në shërbim të të tjerëve. Kur vetja
është në rendin e dytë, mundësia për
t’u nënshtruar dhe shtypur brenda një
sistemi në të cilin ekzistenca jote shër-
ben për t’ia përforcuar pushtetin
dikujt tjetër është e pashmangshme.
Prandaj, vajzave u mësohet që është
në natyrën e tyre të nënshtrohen dhe

që vuajtja i fisnikëron ato. Vajzat rriten
duke i bindur që ekzistenca e tyre nuk
është asnjëherë e plotë nëse përkrah
tyre nuk kanë një burrë. Ato mësohen
të mos mendojnë për veten jashtë ra-
porteve me të tjerët, rrjedhimisht të
mos jenë në gjendje t’i definojnë vua-
jtjet e sfidat e tyre, sepse ato u
paraqiten si normalja. Kur vajzat
ngacmohen në shkollë, madje edhe
nga profesorët, ato mësohen të hes-
htin duke e ditur se ana e tyre e
tregimit nuk çon peshë. Kur vajzat
ngacmohen në rrugë nga të panjohur
ato mësohen ta fajësojnë veten për të
bëmat e të tjerëve. Kur vajzat marto-
hen, ashtu siç pritet prej tyre, atyre u
thuhet se “jeta te burri asht’ e vshtirë,
nëse t’s mshon nganjiher, ti ule krytë
e mos ja merr ftyrën familjes tande” –
sepse vlera e një vajze shihet në atë se
sa e duron ajo shtypjen dhe di ta fsheh
vuajtjen. Kur gratë marrin guximin të
kërkojnë ndihmë ato përballen me të
njëjtit zëra me të cilët janë rritur, që u
tregojnë atyre se vuajtja jote nuk ka
rëndësi, se vlera jote fshihet në ato
vuajtje, se ekzistenca jote nuk ka
rëndësi. Shumë gra, më shumë se ne
duam të besojmë, i kanë përbrendë-
suar këta zëra e një sistem që i shtypë
ato. Vuajtjet e tyre as edhe nuk defi-
nohen si shtypje nga to. 

Përderisa e kemi këtë mendësi,
gratë do të vazhdojnë të dhunohen e
të vriten, ndërsa pas numrave që
paraqesin krimet ndaj tyre do të
vazhdojnë të fshihen tregimet e tyre
të pathëna.

Rrëfimet përtej numrave
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