
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Financuar nga 

Bashkimi Evropian 



2 
 

Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) www.kgscenter.net 

QKSGJ-ja ka kontribuar në integrimin thelbësor gjinor prej vitit 2002 dhe përpiqet vazhdimisht të arrijë 
barazinë gjinore në Kosovë. Ka qenë nismëtare për arritjen e ndryshimeve në sistemin diskriminues, 
normave shoqërore dhe standardeve të dyfishta dhe është shumë aktive në monitorimin e 
institucioneve publike. Misioni i QKSGJ-së është integrimi i perspektivës gjinore në të gjitha analizat, 
programet dhe politikat e të gjithë sektorëve të shoqërisë kosovare, përmes ngritjes së vetëdijes dhe 
përqendrimit në çështje gjinore, zhvillimit të studimeve gjinore dhe duke siguruar përfshirjen e 
politikave të ndjeshme nga aspekti gjinor përmes hulumtimeve, zhvillimit të politikave, avokimit dhe 
lobimit. 

Autore: Nora Jusufi - IDRA Research and Consulting – Kosova 

Redaktore: Luljeta Demolli dhe Dafina Prekazi- Qendra Kosovare për Studime Gjinore 

Mirënjohje: 

Ky raport është publikuar në kuadër të programit rajonal të Un Women, "Përfundimi i dhunës kundër 
grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi: Zbatimi i Normave, Ndryshimi i Mendjesisë". Programi synon t'i 
japë fund diskriminimit dhe dhunës me bazë gjinore kundër grave dhe vajzave në Ballkanin Perëndimor 
(Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë,  Malin e Zi, Maqedoni e Veriut dhe Serbi) dhe Turqi, me një 
fokus të veçantë në grupet më vulnerabël të grave. Programi ka për bazë kornizat normative të 
Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave (CEDAW) dhe Konventës së 
Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje (e 
njohur edhe si Konventa e Stambollit), dhe është gjithashtu në përputhje me standardet e procesit të 
pranimit në BE. Programi financohet nga Komisioni Evropian në kuadër të Instrumentit për Asistencën e 
Para-Anëtarësimit (IPA) II. 

Përgjegjësia 

Ky raport hulumtues është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e 
raportit është përgjegjësi e vetme e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore dhe nuk reflekton 
domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian. 

Përmbajtja e këtij botimi nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e UN Women, Bordit Ekzekutiv të 
organizatës ose Shteteve Anëtare të Kombeve të Bashkuara. Emërtimet në këtë botim nuk nënkuptojnë 
opinione mbi statusin ligjor të ndonjë vendi ose territori, ose autoriteteve të tij, ose përcaktimit të 
kufinjëve. 

Autorësia 

©Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ), 2021. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e 
këtij publikimi nuk mund të riprodhohet, të ruhet ose të futet në një sistem kërkimi ose të transmetohet 
në çfarëdo forme ose me çfarëdo mjeti, elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues ose ndryshe, pa 
lejen paraprake të QKSGj-së. 

 



3 
 

Përmbajtja 
Hyrje .................................................................................................................................................................. 7 

Metodologjia ..................................................................................................................................................... 7 

Pyetësori ....................................................................................................................................................... 7 

Mostra e anketës .......................................................................................................................................... 8 

Mbledhja e të dhënave ................................................................................................................................ 9 

Pasqyrë e shkurtër i kornizës ligjore në Kosovë në lidhje me barazinë gjinore dhe dhunës me bazë gjinore
 ........................................................................................................................................................................ 11 

Gjetjet e Anketës ............................................................................................................................................ 14 

Profili i të anketuarve ................................................................................................................................. 14 

Njohuri për Legjislacionin dhe Politikat mbi Barazinë Gjinore dhe Dhunën ndaj Grave .......................... 16 

Perceptimi i Përgjithshëm në lidhje me Gjininë dhe Çështje të ndryshme Sociale .................................. 23 

Perceptime të përgjithshme në lidhje me Dhunën me Bazë Gjinore ........................................................ 25 

Perceptime të përgjithshme në lidhje me Sjelljen e Pranueshme të Grave dhe Burrave në shtëpi ........ 28 

Ekspozimi ndaj Mesazheve të Parandalimit të Dhunës ............................................................................. 30 

Qëndrimi ndaj Ndryshimit/Përmirësimit të Barazisë Gjinore dhe Dhunës ndaj Grave dhe Çështjeve të 
Dhunës në Familje në të Ardhmen ............................................................................................................ 34 

Përfundime ..................................................................................................................................................... 36 

Rekomandime ................................................................................................................................................. 38 

Referencat ...................................................................................................................................................... 39 

 



4 
 

Lista e akronimeve 

ASK Agjencia e Statistikave të Kosovës 

CATI Intervistë telefonike e ndihmuar nga kompjuteri 
DHF Dhuna në familje 
DHBGJ Dhunë me bazë gjinore 
BGJ Barazia gjinore 
QKSGJ Qendra Kosovare për Studime Gjinore 
OJQ Organizatë Jo-qeveritare 

RROGRAEK Rrjeti i Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptiane në Kosovë 
UN WOMEN Entiteti i Kombeve të Bashkuara për Barazi Gjinore dhe Fuqizim të Grave 
UNDP Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim 

UNICEF Fondi i Emergjencës i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët 
UNKT Ekipi i Kombeve të Bashkuara në Kosovë 
DHNVG Dhuna ndaj vajzave dhe grave 

 

  



5 
 

Lista e Tabelave 

Tabela 1 Shpërndarja e mostrës sipas rajonit .................................................................................................. 8 
Tabela 2 Shpërndarja e mostrës sipas llojit të vendbanimit ............................................................................ 8 
Tabela 3 Shpërndarja e mostrës sipas gjinisë .................................................................................................. 9 
Tabela 4 Shpërndarja e mostrës sipas moshës ................................................................................................ 9 
Tabela 5 Shpërndarja e mostrës sipas etnisë ................................................................................................... 9 
Tabela 6 Procedura e peshimit ....................................................................................................................... 10 

 

Lista e Figurave 

Figura 1. Të anketuarit sipas rajonit ............................................................................................................... 14 
Figura 2. Të anketuarit sipas llojit të vendbanimit ......................................................................................... 14 
Figura 3. Të anketuarit sipas     gjinisë ........................................................................................................... 14 
Figura 4. Të anketuarit sipas moshës ............................................................................................................. 14 
Figura 5. Të anketuarit sipas besimit  fetar .................................................................................................... 14 
Figura 6. Të anketuarit sipas gjendjes civile ................................................................................................... 15 
Figura 7. Të anketuarit sipas statusit të punësimit ........................................................................................ 15 
Figura 8. Të anketuarit sipas nivelit arsimor .................................................................................................. 15 
Figura 9 Të anketuarit të cilët nuk shfaqin  'asnjë vështirësi"  sipas gjendjes shëndetësore ....................... 15 
Figura 10 A jeni në dijeni të ndonjë ligji për barazinë gjinore në Kosovë?- sipas gjinisë dhe moshës, vetëm 
kategoria ......................................................................................................................................................... 16 
Figura 11 A jeni në dijeni të ndonjë ligji për barazinë gjinore në Kosovë?- sipas përkatësisë etnike, vetëm 
kategoria "Po" ................................................................................................................................................. 16 
Figura 12 A mendoni se gratë kanë të njejtat të drejta ligjore njëlloj me burrat?-në total, vetëm kategoria 
"Po" ................................................................................................................................................................. 17 
Figura 13 A mendoni se gratë kanë të njejtat të drejta ligjore njëlloj me burrat?-sipas gjinisë, vetëm 
kategoria "Po" ................................................................................................................................................. 18 
Figura 14. A mendoni se gratë kanë të njejtat të drejta ligjore njëlloj me burrat?-sipas moshës, vetëm 
kategoria "Po" ................................................................................................................................................. 19 
Figura 15. A mendoni se gratë kanë të njejtat të drejta ligjore njëlloj me burrat?-sipas  etnisë, vetëm 
kategoria "Po" ................................................................................................................................................. 20 
Figura 16. A jeni në dijeni në ndonjë ligji për mbrojtjen e grave nga dhuna dhe/për mbrojtjen nga dhuna 
në familje në Kosovë?- sipas gjinisë vetëm kategoria "Po" ........................................................................... 21 
Figura 17. A jeni në dijeni në ndonjë ligji për mbrojtjen e grave nga dhuna dhe/për mbrojtjen nga dhuna 
në familje në Kosovë?- sipas  etnisë vetëm kategoria "Po" ........................................................................... 21 
Figura 18. Cilat forma të Dhunës ndaj Grave dhe Vajzave dënohen me ligj në Kosovë? – në total, vetëm 
kategoria "Po .................................................................................................................................................. 22 
Figura 19. Cilat forma të Dhunës ndaj Grave dhe Vajzave dënohen me ligj në Kosovë? – sipas gjinisë, 
vetëm kategoria "Po ....................................................................................................................................... 22 
Figura 20. A mendoni se një person do të dënohej nëse ai/ajo kryen: - rezultatet në total, vetëm kategoria 
“Po’ .................................................................................................................................................................. 23 
 Figura 21. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme? ............................................................................... 24 
Figura 22. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?-sipas gjinisë ........................................................... 25 



6 
 

Figura 23. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?-sipas  etnisë ........................................................... 25 
Figura 24. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme .................................................................................. 26 
Figura 25. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?- sipas moshës ........................................................ 27 
Figura 26. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?-sipas gjinisë ........................................................... 27 
Figura 27. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?- në total ................................................................. 28 
Figura 28. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?- sipas gjinisë .......................................................... 29 
Figura 29. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?- sipas moshës ........................................................ 29 
Figura 30. Gjatë 12 muajve të fundit, a keni dëgjuar për çështje që lidhen me parandalimin e dhunës 
kundër vajzave dhe grave dhe/ose për barazinë gjinore të burrave dhe grave, djemve dhe vajzave?- në 
total, vetëm përgjigjet “shumë shpesh” dhe “shpesh” ................................................................................. 30 
Figura 31. Gjatë 12 muajve të fundit, a keni diskutuar çështje që lidhen me parandalimin e dhunës kundër 
vajzave dhe grave, me kategoritë e mëposhtme – pjesa 1 ........................................................................... 31 
Figura 32. Gjatë 12 muajve të fundit, a keni diskutuar çështje që lidhen me parandalimin e dhunës kundër 
vajzave dhe grave, me kategoritë e mëposhtme – pjesa 2 ........................................................................... 32 
Figura 33. Gjatë 12 muajve të fundit a keni diskutuar çështje të parandalimit të dhunës ndaj vajzave dhe 
grave me të mëposhtmit? – sipas  etnisë, shkalla nga 1 në 4 , ku 1 do të thotë “Asnjëherë” dhe 4 “Shpesh”
 ........................................................................................................................................................................ 33 
Figura 34. Në të ardhmen e afërt, a do të ishit të gatshëm të: rezultatet në total, duke treguar vetëm 
kategorinë “Po” .............................................................................................................................................. 35 
Figura 35. Një fushatë derë më derë ka filluar për të parandaluar martesën e hershme për vajzat Rome, 
Egjiptiane dhe Ashkali. Si do ta vlerësonit Ju këtë fushatë? Këtu janë pyetur vetëm komuniteti Rom, 
Egjiptian dhe Ashkali ....................................................................................................................................... 36 

 

  



7 
 

Hyrje 

(Pa)barazia gjinore dhe dhuna me bazë gjinore janë çështje komplekse që duhet të adresohen përmes një 
qasjeje shumë-dimenzionale. Është vërtetuar se rolet e ndryshme gjinore që bëhen norma brenda një 
shoqërie dhe atributet përkatëse të lidhura me role të tilla janë kontribuues në pabarazinë gjinore dhe 
dhunën me bazë gjinore. Në shumicën e shoqërive, ka pritshmëri të ndryshme shoqërore ndaj burrave-të 
cilët shpesh shihen si të ashpër, shtylla e familjes, kryefamiljarë, agresivë, ndër të tjera dhe ndaj grave-të 
cilët shpesh shihen si të nënshtruara, mbështetëse, të buta dhe kujdestare (dhënëse të kujdesit), ndër të 
tjera. 

Shoqëritë shpesh i konsiderojnë gratë si inferiore ndaj burrave me ç’rast burrat kanë fuqi më të madhe 
vendimmarrëse dhe ushtrojnë kontroll mbi gratë në aspekte të ndryshme të jetës. Kjo kontribuon në 
pabarazitë gjinore në sferat e jetës si qasja në kujdesin shëndetësor, përfaqësimi në jetën publike, 
mundësitë e punësimit, nivelet e të ardhurave dhe siguria. Pabarazia gjinore gjithashtu kontribuon në 
rritjen e dhunës ndaj grave nga burrat pasi besohet se burrat kanë të drejtë t'i kontrollojnë gratë fizikisht, 
emocionalisht dhe seksualisht. Për shkak se gratë shpesh janë ekonomikisht më keq se burrat dhe pritjet 
që vijnë prej tyre, e bën të vështirë lënien e marrëdhënieve abuzive ose kërkimin e ndihmës. 

Këto role të ndryshme shoqërore bazuar në gjini janë pra baza për krijimin e marrëdhënieve njerëzore 
brenda familjes dhe vendit të punës dhe ato përjetësohen brez pas brezi, duke i lënë gratë në një pozitë të 
pafavorshme ndërsa mbajnë ngarkesën e punëve të shtëpisë dhe kujdesit për fëmijët dhe të moshuarit, të 
pagesë të pabarabartë (me burrat), mundësi të pabarabarta për promovime në punë dhe të qenit viktimat 
kryesore të dhunës me bazë gjinore. 

Sot, shumë organizata po përpiqen të ndihmojnë shoqëritë të riformësojnë rolet gjinore dhe të krijojnë një 
mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që të arrijnë potencialin e tyre pa barrën e pritjeve shoqërore. Prandaj, 
Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ), e mbështetur nga UN Women kanë porositur IDRA Research 
and Consulting - Kosova të kryejë një anketë e cili vlerëson njohuritë, opinionet, perceptimet, qëndrimet 
dhe besimet e qytetarëve kosovarë në lidhje me barazinë gjinore dhe dhunën ndaj grave dhe vajzave (BGJ 
& DHNGV). 

Gjetjet nga kjo anketë do të mbështesin qëllimin e programit të UN Women "Zbatimi i Normave, Ndryshimi 
i Mendjeve" për të parandaluar dhunën ndaj grave dhe vajzave. 

Metodologjia 

Metodologjia e këtij hulumtimi përfshin një rishikim të kornizës ligjore të Kosovës për çështjet e barazisë 
gjinore dhe dhunës me bazë gjinore dhe një anketë përmes intervistimit telefonik të ndihmuar nga 
kompjuteri (CATI). 

Pyetësori 
Pyetësori u hartua për të vlerësuar njohuritë bazë të qytetarëve kosovarë në lidhje me kornizën ligjore të 
Kosovës që trajton barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore, për të kuptuar perceptimet e tyre në 
lidhje me gjininë, rolet shoqërore, dhunën me bazë gjinore, sjelljen e pranueshme të grave dhe burrave në 
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shtëpi , dhe qëndrimet e tyre ndaj ndryshimit ose përmirësimit të barazisë gjinore, dhunës ndaj grave dhe 
dhunës në familje në të ardhmen. Një pjesë shtesë e pyetësorit vlerësoi nëse komunitetet Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian në Kosovë u arritën përmes një fushate derë më derë e cila ishte nisur kohët e fundit nga 
Rrjeti i Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptiane në Kosovë (RROGRAEK) për parandalimin e 
martesave të hershme. 

Pyetësori përmbante pyetje të mbyllura të cilat ishin pyetje me një zgjedhje ose me shumë zgjedhje me 
përgjigje të paracaktuara si 'po', 'jo' dhe ' nuk e di ', ose u ofroi të anketuarve mundësinë për të zgjedhur 
dhe radhitur disa opsione si 'nuk pajtohem aspak' deri tek 'pajtohem plotësisht' në një shkallë Likert deri 
në 5 pikë. 

Mostra e anketës 
Për të kryer anketën, kemi përgatitur një mostër prej 978 anketash në bazë të regjistrimit të popullsisë së 
vitit 2011 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK)1. Në një mostër përfaqësuese të popullsisë, 
komunitetet pakicë në Kosovë si serbët, romët, ashkalitë, egjiptianët, boshnjakët, turqit, goranët do të 
kapeshin nga një numër shumë i vogël anketash. Nën-mostra përkatëse nuk do të ishte mjaft e madhe për 
të analizuar gjetjet e bazuara në përkatësinë etnike.  Prandaj, për qytetarët shqiptarë, kemi përdorur një 
mostër përfaqësuese dhe për etnitë e tjera kemi përdorur kuota (mostër mbi përfaqësuese). Shpërndarja 
e mostrës më poshtë tregon mostrën përfaqësuese të shqiptarëve. Etnitë e mbi-përfaqësuara mund të 
ndryshojnë pak nga përbërja e popullsisë përkatëse; megjithatë, pas peshimit, profili i përgjithshëm i të 
anketuarve përkon me përbërjen e popullsisë së Kosovës siç shihet në pjesën e raportit mbi Gjetjet e 
Anketës. Për më shumë detaje mbi mostrën përfundimtare të anketës ju lutemi referojuni tabelave më 
poshtë: 

Tabela 1 Shpërndarja e mostrës sipas rajonit 

Rajoni Përqindja (Të dhënat zyrtare) # i anketave 

Gjakovë 11% 86 
Prishtinë 28% 218 
Gjilan 11% 86 
Prizren 19% 148 
Pejë 10% 78 
Ferizaj 10% 78 
Mitrovicë 11% 86 

Total 100% 780 
 
Tabela 2 Shpërndarja e mostrës sipas llojit të vendbanimit 

Lloji i vendbanimit Përqindja (Të dhënat zyrtare) # i anketave 

Rural 60% 468 

Urban 40% 312 

Total 100% 780 

 

 
1 Agjencia e Statistikave të Kosovës. Tabelat e Regjistrimit të popullsisë 2011 <www.askdata.org> 
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Tabela 3 Shpërndarja e mostrës sipas gjinisë 

Gjinia Përqindja (Të dhënat zyrtare) # i anketave 
Gra 50% 390 
Burra 50% 390 

Total 100% 780 
 
Tabela 4 Shpërndarja e mostrës sipas moshës 

Mosha Përqindja (Të dhënat zyrtare) # i anketave 
18-24 20% 156 
25-34 25% 195 
35-44 20% 156 
45-54 15% 117 
55-64 10% 78 
65+ 10% 78 

Total 100% 780 

Tabela 5 Shpërndarja e mostrës sipas etnisë 

Etnia Kuota e propozuar # i anketave, N=987 
K Shqiptarë 80% 780 
K Serbë 8% 80 

K Rom 
8% 75 K Ashkali 

K Egjiptian 

K Goranë 

4% 43 
K Boshnjakë 

K Turq 
K tjerë/të paspecifikuar 

Total 100% 987 
 
Me një popullsi të vlerësuar prej 1,870,981 njerëz në Kosovë bazuar në Regjistrimin e Popullsisë 2011 dhe 
vlerësimet e ASK-së, marzha e gabimit për një mostër totale prej 987 anketash në Kosovë është ± 3.12% 
për një mostër përfaqësuese. 

Mbledhja e të dhënave 
Për shkak të pandemisë COVID-19 dhe masave që ishin vendosur gjatë prillit, anketa u krye përmes 
intervistimit telefonik të ndihmuar nga kompjuteri (CATI) i cili u zbatua nga një sistem i gjenerimit të 
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rastësishëm të numrave celular. Ky sistem funksionon bazuar në një algoritëm 'të integruar' i cili zbulon 
segmente të numrave celularë që janë në përdorim. 

Sapo të gjenerohet numri, një telefonatë bëhet me numrin e telefonit celular të sapokrijuar. Pas prezantimit 
dhe dhënies së informatave të nevojshme rreth anketës sikurse qëllimin e anketës dhe faktin se zgjedhja e 
numrit të telefonit është e rastësishme nevojshëm në lidhje me anketën si qëllim dhe faktin se zgjedhja 
është e rastësishme, operatori/ja pyesin të anketuarin për një pëlqim verbal për të marrë pjesë në anketë. 
Anketat u ndërprenë në qoftë se të anketuarit nuk kanë dhënë pëlqim dhe treguar gatishmëri për t'u 
përfshirë në studim. Të dhënat u mblodhën nga 19 Prilli deri më 23 Prill 2021. 

Kishte 780 anketa të kryera me shqiptarë (80%), 80 intervista të kryera me serbë (8%), 75 intervista me 
romë, ashkali dhe egjiptianë (8%) dhe 43 anketa me goranë, boshnjakë, turq dhe të tjerë (rreth 4 %). 

Të dhënat u peshuan për analizë që do të thotë se megjithëse kishte një përqindje më të lartë të një etnie 
të caktuar, pesha që mori në analizën e përgjithshme të të dhënave është ajo që është e barabartë me 
përfaqësimin në popull të atij komuniteti ose grupi të komuniteteve. 

Pra, rezultatet e përgjithshme në grafikë shfaqen të peshuara. Peshimi nuk zbatohet kur analizohen 
rezultatet sipas përkatësisë etnike. Interpretimi i të dhënave u bë në të njejtën mënyrë. 

Tabela 6 Procedura e peshimit 

 
Anketat Pas peshimit 

Etnia 
Përqindja (Të 

dhënat zyrtare) 
Përqindja e 
anketave 

Anketat (Kuota) Përqindja 

K Shqiptarë 89.23% 80% 780 89.23% 
K Serbë 5.27% 8% 80 5.27% 
K Rom 

1.98% 8% 75 1.98% K Ashkali 
K Egjiptian 
K Goran 

3.52% 4% 43 3.52% 
K Boshnjakë 
K Turq 
K tjerë/të 
paspecifikuar 

Total 100% 100% 978 100% 
 

 
Rezultatet e përgjithshme në grafikë shfaqen të peshuara. Peshimi nuk 
zbatohet kur analizohen rezultatet sipas përkatësisë etnike. 
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Pasqyrë e shkurtër i kornizës ligjore në Kosovë në lidhje me barazinë 
gjinore dhe dhunës me bazë gjinore 

Kjo pjesë e raportit ofron një pasqyrë të shkurtër të kornizës ligjore në lidhje me barazinë gjinore dhe 
dhunën me bazë gjinore në Kosovë. 

Barazia gjinore përfshin të drejta, përgjegjësi dhe mundësi të barabarta të të gjithë njerëzve brenda një 
shoqërie, pavarësisht nga gjinia e tyre.   Dhuna me bazë gjinore (DHBGJ) është çdo lloj dhune fizike ose 
mendore kundër një personi në bazë të gjinisë dhe identitetit gjinor e cili zakonisht prek anëtarët e një 
gjinie të caktuar për shkak të normave shoqërore.  

Dhuna me bazë kryesisht është e targetuar ndaj grave e është një shkelje e të drejtave të njeriut dhe 
diskriminim ndaj tyre dhe që përfshin dhunë fizike, seksuale, psikologjike ose ekonomike. 

Dhuna ndaj grave është e përhapur si rezultat i shoqërive kryesisht patriarkale në përpjekjet për t’i mbajtur 
ato të bindura, të shtypura, pa mendime dhe larg sferës publike. Dhuna lejon që konstruksionet shoqërore 
për gjininë, të cilat janë kryesisht të pabarabarta dhe të pafavorshme për gratë, të vazhdojnë të 
përjetësohen në një shoqëri. Shkalla e dhunës me bazë gjinore e cila është shkak si dhe efekt i pabarazisë 
ndryshon nga vendi në vend, por ekziston kudo. 

Kosova gjithashtu përballet me sfida të panumërta në sigurimin e barazisë gjinore. Ndonëse ende ekziston 
ndarja shoqërore dhe ligjore ndaj grave dhe vajzave; ka ende barriera për pjesëmarrjen politike të grave. 
Gratë ende e mbajnë një ngarkesë të padrejtë të punëve të shtëpisë dhe janë viktimat kryesore të dhunës 
me bazë gjinore. Megjithatë, Kosova ka një bazë ligjore përfshirëse në lidhje me barazinë gjinore. 

“Republika e Kosovës siguron barazinë gjinore si vlerë themelore për zhvillimin 
demokratik të shoqërisë, mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe 

meshkujve në jetën politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe në fushat të tjera të 
jetës shoqërore.”2 

Kushtetuta e Kosovës thekson se konventat ndërkombëtare, duke përfshirë edhe Konventën mbi 
Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave janë drejtpërdrejt të zbatueshme në vend.3 
Asnjë qytetar kosovar “nuk mund të diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, 
mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, 
gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër 
personal.”4 Duke pasur parasysh përfaqësimin në sferën publike, Kushtetuta specifikon se përbërja e 
Kuvendit të Kosovës, Shërbimit Civil, Gjyqësorit, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Prokurorit të Shtetit, Këshilli 

 
2 Zyra e Kryeministrit. Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Neni 7 [Vlerat].  
< https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2018/03/Kushtetuta.e.Republikes.se_.Kosoves-2.pdf> 
3 Ibid. Neni 22 [Zbatimi i drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe Instrumenteve Ndërkombëtare] 
4 Ibid. Neni 24 [Barazia para Ligjit] 
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Prokurorial të Kosovës, dhe Gjykatës Kushtetuese do të pasqyrojë shumëllojshmërinë e popullit të Kosovës 
dhe të marrë parasysh parimet e dakorduara ndërkombëtarisht për barazinë gjinore5. 

Pavarësisht, shoqëria kosovare është ende një djep i pabarazisë gjinore. Në raste të tilla, veprimet pohuese 
(affirmative action) ose diskriminimi pozitiv përmes një grupi politikash brenda qeverisë janë 
të domosdoshme për të garantuar përfaqësimin e një grupi specifik të margjinalizuar të cilët janë të 
nënpërfaqësuar në jetën publike dhe private. Barazia para ligjit e cila është e garantuar në kushtetutë, në 
bazë të rrethanave, nuk e ndalon ndërmarrjen e masave të nevojshme “për mbrojtjen dhe përparimin e të 
drejtave të individëve dhe grupeve që janë në pozitë të pabarabartë.” 6 

“Ndalohet diskriminimi i drejtpërdrejtë apo i tërthortë gjinor, duke përfshirë trajtimin 
më pak të favorshëm të femrave për shkak të shtatzënisë dhe amësisë, gjendjes 

martesore, kombësisë, racës, aftësisë së kufizuar, orientimit seksual, statusit social, 
besimit fetar dhe besimit, moshës, ose ndonjë bazë tjetër të përcaktuar me ligj apo 

marrëveshje dhe instrumente ndërkombëtare në fuqi.”7  

Ligji i Kosovës për Barazi Gjinore kërkon që parimi i barazisë gjinore dhe integrimit të merret parasysh në 
planifikimin, buxhetimin dhe zbatimin e politikave dhe programeve (përfshirë ato që lidhen me lindjen e 
fëmijëve dhe kompensimin) nga entitetet publike dhe private. Për më tepër,  
ngacmimi dhe ngacmimi seksual janë gjithashtu të ndaluara me ligj.8 

“Dhuna në baza gjinore është një formë e diskriminimit e cila seriozisht pengon 
aftësinë e femrave dhe meshkujve që t’i gëzojnë të drejtat dhe liritë në baza të 

barabarta dhe është e ndaluar.”9  

Disa nga format më të shquara të dhunës me bazë gjinore janë dhuna në familje, dhuna seksuale dhe 
ngacmimi seksual.  dhe seksuale dhuna dhe ngacmimi . Brenda komuniteteve të caktuara, martesat e 
fëmijëve janë gjithashtu mjaft të përhapura. 

 
5 Ibid. Neni 101 [Shërbimi Civil], Neni 104 [Emërimi dhe Shkarkimi i Gjyqtarëve],  Neni 108 [Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës], Neni 109 [Prokurori i Shtetit], Neni 110 [Këshilli Prokurorial i Kosovës], Neni 114 [Përbërja dhe Mandati i 
Gjykatës Kushtetuese] 
6 Zyra e Kryeministrit. Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Neni 24 [Barazia para ligjit].  
<https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2018/03/Kushtetuta.e.Republikes.se_.Kosoves-2.pdf> 
7 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji Nr. 05/L -020 Për Barazi Gjinore. Neni 4 [Ndalimi i diskriminimit 
gjinor]. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10923> 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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Dhuna në familje përkufizohet si “një ose më shumë vepra apo lëshime të qëllimshme që i bën një person 
personit tjetër me të cilin është ose ka qenë në marrëdhënie familjare.” 10 Kushdo që kryen dhunë fizike, 
psikologjike ose ekonomike dënohet me gjobë dhe burgim deri në tre (3) vjet. 11 Policia e Kosovës 
është përgjegjëse për hetimin e krimeve të dhunës në familje. 12 Policia e Kosovës është po 
ashtu përgjegjëse për t'iu përgjigjur secilit raportim për veprat ose kërcënimet e dhunës në familje ose 
shkeljes së urdhrit për mbrojtje apo të urdhrit për mbrojtje emergjente. 13 Megjithëkëtë, policia raporton 
se rastet e dhunës në familje janë në rritje nga 1,541 në 2018 në 1,915 në 2019, në mbi 2,000 në 
2020; ndërsa rreth 165 raste raportohen deri në prill 2021.14 

Ngacmimi seksual përkufizohet si “cilado formë e sjelljes së padëshiruar verbale, jo verbale ose fizike të 
natyrës seksuale, me qëllim të cenimit të dinjitetit apo që cenon dinjitetin e personit, dhe krijon një mjedis 
i cili është objektivisht frikësues, armiqësor, degradues ose poshtërues.”15 Për më tepër, kush ngacmon 
seksualisht një person tjetër  dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.16 

Sipas Kodit Penal të Kosovës, fëmijë është kushdo që është nën 18 vjeç.17 Njerëzit në Kosovë mund të 
martohen vetëm nëse janë të paktën 18 vjeç.18 Ligji për Familjen, megjithatë, ua mundëson gjykatave 
kompetente për të vendosur mbi martesat mes të miturve të cilët janë 16 vjeç nëse konstaton se palët e 
përfshira kanë arritur pjekurinë e nevojshme për të ushtruar të drejta martesore dhe për të përmbushur 
detyrimet martesore. Megjithatë, ligji nuk ofron ndonjë përcaktim të qartë nëse i mituri i martuar 16 vjeçar 
fiton të drejtat dhe përgjegjësitë e të rriturve dhe trajtohet si i tillë në çështje të tjera të së drejtës 
familjare.19 Në përgjithësi, martesat e fëmijëve janë të paligjshme dhe nëse të rriturit (personat mbi 18 
vjeç) bashkëjetojnë me persona të mitur konsiderohet krim. 

Pjesa tjetër e raportit nxjerr në pah gjetjet nga anketa që tregojnë nivelin e njohurive të qytetarëve 
kosovarë në lidhje me kornizën ligjore mbi barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore, perceptimet dhe 
besimet e tyre në lidhje me këto çështje dhe përpjekjet e tyre në të ardhmen për të ndryshuar ndonjë 
situatë të mundshme të pafavorshme. 

 
10 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji Nr.03/L –182 për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje. <https://gzk.rks-
gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2691> 
11 Ibid. 
12 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës.  Kodi Penal i Republikës së Kosovës   
 <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18413> 
13 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji Nr.03/L –182 për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje. <https://gzk.rks-
gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2691> 
14 Adelina Ahmeti . BIRN. Në Kosovë, Sistemi 'Dështon në Mbrojtjen' e Viktimave të Dhunës në Familje.  
< https://balkaninsight.com/2021/04/06/in-kosovo-system-failing-to-protect-domestic-abuse-
victims/#:~:text=The%20number%20of%20cases%20of,allocated%20105%2C000%20euros%20for%20shelters> 
15 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës.  Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Neni 183 [Ngacmimi Seksual] 
 <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18413> 
16 Ibid. 
17 Ibid.  Neni 113 [Përkufizimet] 
18 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji Nr. 06/L-077 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Familjen e 
Kosovës Nr. 2004/32. <https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18420> 
19 Ibid. 
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Gjetjet e Anketës 

Kjo pjesë e raportit paraqet gjetjet nga anketa me 978 qytetarë të Kosovës. Struktura e kësaj pjese ndjek 
strukturën e pyetësorit të përdorur mbi perceptimet ndaj barazisë gjinore dhe dhunës ndaj grave.   

Profili i të anketuarve 
Profili i të anketuarve korrespondon me përbërjen kombëtare të popullsisë me 28 % të të anketuarve nga 
rajoni i Prishtinës , 18% nga rajoni i Prizrenit, 12% nga rajoni i Gjakovës, nga 11% nga rajoni i Mitrovicës, 
Pejës, dhe Gjilanit, dhe 10% nga rajoni i Ferizajt. Për më tepër, 59% e të anketuarve banojnë në zonat rurale 
dhe 41% e tyre në zonat urbane.

Figura 1. Të anketuarit sipas rajonit 

 
 

Figura 2. Të anketuarit sipas llojit të vendbanimit 

 
 

Gjysma e të anketuarve janë gra dhe gjysma tjetër janë burra.  Sipas shpërndarjes së moshës së popullsisë, 
21% e të anketuarve janë 18-24 vjeç, 26% e të anketuarve janë 25-34 vjeç, 19% e të anketuarve janë 35-44 
vjeç, 15% e të anketuarve janë 45-55 vjeç, 9% e të anketuarve janë 55-64 vjeç, dhe 9% e të anketuarve janë 
65 vjeç e më shumë. Shumica e të anketuarve janë myslimanë (90.6% ), 3.8 % e tyre janë të krishterë, 1.8% 
janë katolikë, 1.6% janë evangjelistë, 1.5% janë bektashi, dhe 0.1% janë ateistë. 

Figura 3. Të anketuarit sipas     
gjinisë 

 

Figura 4. Të anketuarit sipas moshës 

 

Figura 5. Të anketuarit sipas besimit  fetar 

 

Më shumë se gjysma e të anketuarve (57.8%) janë të martuar, rreth një e treta janë beqarë (32.4%), 
dhe disa prej tyre janë të ve (3.3%), bashkëjetojnë (2.4%), kanë një partner me të cilin nuk jetojnë (2.4%), 
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nuk kanë partner të qëndrueshëm (0.6%), ose janë të divorcuar ose të ndarë (0.5%secila). Tridhjetë përqind 
e të anketuarve janë të punësuar në sektorin formal, 10% e tyre në sektorin joformal. Ndërsa, 7% janë të 
vetëpunësuar, dhe 1% janë të punësuar dhe studiojnë. Nga ana tjetër, 29% e të anketuarve janë të 
papunë, 7% e tyre nuk kanë qenë kurrë të punësuar, 8% janë duke studiuar dhe 9% kanë dalë në 
pension. Nga më shumë se një e katërta e të anketuarve secili kanë një diplomë fakulteti  ose të shkollës së 
mesme (27.1% dhe 26.3% respektivisht). Rreth një e pesta e tyre kanë përfunduar shkollë profesionale 
(18.9%), ndërsa gati 17% e tyre kanë mbaruar shkollën e mesme (gjimnaz). Pjesë më të vogla të të 
anketuarve ose kanë diplomë master ose doktoratë (5.5%). Ndërsa vetëm 3.8% e të anketuarve kanë 
mbaruar vetëm shkollën fillore dhe 1.4% e tyre nuk janë shkolluar. 
 

Figura 6. Të anketuarit sipas 
gjendjes civile 

 

Figura 7. Të anketuarit sipas 
statusit të punësimit 

 

Figura 8. Të anketuarit sipas nivelit 
arsimor 

Shumica e të anketuarve nuk kanë ndonjë vështirësi me kujdesin ndaj vetes, si pastrimi ose veshja (98%), 
komunikimi duke përdorur gjuhën e tyre të zakonshme (96%), dëgjimi (95%), dhe kujtimi ose koncentrimi 
(93%). Sidoqoftë, rreth një në 10 të anketuar pohojnë se kanë vështirësi në ecje ose ngjitje të shkallëve 
(10%), dhe pak më shumë se kaq pohojnë se kanë vështirësi në shikim edhe nëse mbajnë syze (12%). 

Figura 9 Të anketuarit të cilët nuk shfaqin  'asnjë vështirësi"  sipas gjendjes shëndetësore 
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Njohuri për Legjislacionin dhe Politikat mbi Barazinë Gjinore dhe Dhunën ndaj Grave 
Pavarësisht se Kosova ka një Ligj specifik për Barazi Gjinore dhe që trajton çështjet e barazisë gjinore në të 
drejtat e pronësisë, punësimit, ndër të tjera,  në kushtetutë, pothuajse një në katër (24%) qytetarë të 
Kosovës nuk e dinë nëse një ligj për barazinë gjinore në Kosovë ekziston. Më pak gra (72%) sesa burra (80%) 
janë në dijeni të ekzistencës së një ligji për barazinë gjinore; duke bërë që një në katër gra dhe një në pesë 
burra të mos jenë në dijeni të një ligji për barazinë gjinore. Krahasuar me moshën, ka më pak ndryshime ku 
rreth 14% deri në 17% e të gjithë qytetarëve të grupmoshave të ndryshme nuk janë në dijeni për një 
legjislacion të tillë. 
 
Figura 10 A jeni në dijeni të ndonjë ligji për barazinë gjinore në Kosovë?- sipas gjinisë dhe moshës, vetëm kategoria  

 

Më të vetëdijshmit rreth ligjit për barazi gjinore janë komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian (83%), të 
përcjellë nga shqiptarët (79%), serbët (48%), dhe pastaj pakicat e tjera (42%). Rreth një në pesë qytetarë 
të komuniteteve RAE (17%) dhe pothuajse numri i njejtë i shqiptarëve (21%) nuk kanë dijeni për ekzistimin 
e një ligji të tillë. Më shumë se gjysma e serbëve (52%) dhe e pakicave të tjera ( 58%) nuk janë në dijeni të 
një ligji për barazinë gjinore.  Puna e bërë përmes fushatave me komunitetet më të margjinalizuara si 
romët, ashkalitë dhe egjiptianët duket se ka dhënë fryte në informimin e qytetarëve për ligjet e 
rëndësishme të barazisë. 

Figura 11 A jeni në dijeni të ndonjë ligji për barazinë gjinore në Kosovë?- sipas përkatësisë etnike, vetëm kategoria "Po" 
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Korniza ligjore e Kosovës gjithashtu siguron qasje të barabartë për burrat dhe gratë në hapësira publike, 
marrjen e kredive, mundësinë për të poseduar prona dhe tokë, si dhe për të trashëguar. Ende ka një pjesë 
të kosovarëve që mendojnë se burrat dhe gratë nuk kanë të njejtat të drejta pavarësisht kësaj. Deri në një 
e dhjeta e qytetarëve të Kosovës mendojnë se gratë nuk kanë të njejtat të drejta si burrat në qasje të 
lirshme dhe të barabartë të hapësirave publike (4%) , të kenë qasje në kredi ose të marrin kredi 
bankare (5%), që të posedojnë apo administrojnë një pronë (7%) , të zgjedhen në pozita të larta 
vendimmarrëse politike (8%) , të trashëgojnë (10%) dhe të kenë ose të kenë në pronësi në tokë bujqësore 
(11%).  

Sipas ligjit, burrat dhe gratë kanë autoritet mbi trupat e tyre dhe statusin e tyre civil dhe prindëror, si 
dhe të marrin vendime për fëmijët e tyre deri në moshën 18 vjeç.  Pavarësisht kësaj, më 
shumë se një në katër qytetarë kosovarë (26%) besojnë se gratë nuk kanë të njejtat të drejta ligjore si 
burrat për të vendosur për numrin e fëmijëve që duan të kenë. Edhe pse mosha minimale për martesë 
është 16 sipas vendimit të gjykatës në rrethana të veçanta dhe 18 në përgjithësi, 15% e qytetarëve të 
Kosovës thonë se gratë nuk kanë të njejtën moshën ligjore minimale të martesës si burrat. Pak më shumë 
se një në 10 qytetarë kosovarë (13%) pohojnë se gratë nuk kanë të njejtat të drejta ligjore të kujdestarisë 
mbi fëmijët pas divorcit. 
 
Figura 12 A mendoni se gratë kanë të njejtat të drejta ligjore njëlloj me burrat?-në total, vetëm kategoria "Po" 

 

Më pak gra sesa burra pohojnë se gratë kanë të njejtat të drejta ligjore si burrat për një mori çështjesh të 
diskutuara më sipër, përveç të drejtave të kujdestarisë mbi fëmijët pas divorcit dhe qasjes në kredi dhe 
marrjes së kredive bankare .  Një ndryshim i dukshëm ishte në pohimin nëse gratë kanë të njejtat të drejta 
ligjore si burrat për të pronësuar ose për të pasur qasje në tokën bujqësore, ku vetëm 8% e burrave dhe 
14% e grave mendojnë se këto të fundit nuk kanë. Pothuajse  1.5 burra dhe 1.6 gra në 10 mendojnë se 
gratë nuk kanë të drejta të njejta ligjore si burrat për të vendosur mbi numrin e fëmijëve që ata duan të 
kenë dhe në moshën minimale ligjore të martesës. 

96%

95%

93%

92%

90%

89%

87%

85%

74%

Që lirshëm dhe njësoj të kenë qasje në hapësira
publike

Që të marrin kredi ose të kenë qasje në kredi bankare

Që të zotërojnë/posedojnë ose administrojnë një
pronë (përveç tokës)

Që të përzgjedhen në poste të larta vendimmarrëse
politike

Në trashëgimi

Që të zotërojnë/posedojnë ose të kenë qasje në tokë
bujqësore

Që ta kenë të drejtën e kujdestarisë mbi fëmijët pas
divorcit

Që të martohen bazuar në moshën minimale të lejuar
me ligj

Që të vendosin për numrin e fëmijëve që ato duan t’i 
kenë 



18 
 

Figura 13 A mendoni se gratë kanë të njejtat të drejta ligjore njëlloj me burrat?-sipas gjinisë, vetëm kategoria "Po" 

 

Grupe të moshave të ndryshme janë më të vetëdijshme për disa të drejta ligjore të grave dhe burrave në 
Kosovë pa trende lineare, që do të thotë se disa janë më të vetëdijshëm për disa të drejta dhe anasjelltas. 
Shumica e të moshuarve (65+ vjeç) nuk janë të vetëdijshëm se gratë dhe burrat kanë të njejtat të drejta në 
aspekte të ndryshme të jetës. Është alarmante që më shumë nga grupi më i ri nuk janë të vetëdijshëm se 
burrat dhe gratë kanë të njejtat të drejta ligjore në çështje të ndjeshme, siç janë të qenit në politikë, të 
drejtat për të trashëguar, pronësuar tokën, në moshën e martesës së ligjshme dhe në kujdestarinë e 
fëmijëve pas divorcit. 

Pavarësisht se kanë një grua për presidente, 10% e qytetarëve më të rinj dhe 9% e qytetarëve më të vjetër 
nuk besojnë se burrat dhe gratë kanë të njejtat të drejta për t'u zgjedhur në pozita të larta vendimmarrëse 
politike. Të drejtat për të trashëguar gjithashtu perceptohen si ligjërisht të pabarabarta nga një pjesë më e 
madhe e të moshuarve (16%) dhe të rinjve (11%). Rreth një në pesë (22%) e të moshuarve dhe një në 10 
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qasje në ose për të poseduar tokë bujqësore. 
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34 vjeç.  

Në një trend konveks, më shumë të moshuar (20%) dhe të rinj (17%), krahasuar me grupmoshat e tjera që 
bien midis këtyre dy poleve, mendojnë se gratë dhe burrat nuk kanë të njejtën moshë ligjore të martesës. 

Situata me perceptimin e të drejtave të barabarta të grave dhe burrave kur bëhet fjalë për të vendosur mbi 
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moshuarit tek më të rinjtë, 41% e të moshuarve deri në 20% të më të rinjve mendojnë se gratë dhe burrat 
nuk kanë të njejtat të drejta ligjore për këtë çështje. 

Figura 14. A mendoni se gratë kanë të njejtat të drejta ligjore njëlloj me burrat?-sipas moshës, vetëm kategoria "Po" 

 

Kur krahasohen sipas përkatësisë etnike, në përgjithësi, më shumë shqiptarë dhe serbë mendojnë se gratë 
kanë të njejtat të drejta si burrat për të njejtat çështje të diskutuara më lart kur krahasohen me 
komunitetet rom, ashkali dhe egjiptianë dhe pakicat e tjera. Rreth 12% e pakicave të tjera dhe 9% e 
komuniteteve RAE mendojnë se gratë nuk kanë të njejtat të drejta si burrat për të hyrë lirshëm dhe në 
mënyrë të barabartë në hapësirat publike. Rreth 11% e serbëve mendojnë se gratë nuk kanë të njejtën të 
drejtë për qasje në kredi dhe marrjen e kredive bankare. Njëzet përqind e komuniteteve RAE besojnë se 
gratë kanë më pak të drejta për të poseduar ose administruar një pronë jo-bujqësore. Nëntëmbëdhjetë 
përqind e pakicave të tjera, 15% e komuniteteve RAE dhe 9% e serbëve dhe 7% e shqiptarëve mendojnë se 
gratë nuk mund të zgjedhen në pozita të larta vendimmarrëse politike njësoj si burrat. 
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Figura 15. A mendoni se gratë kanë të njejtat të drejta ligjore njëlloj me burrat?-sipas  etnisë, vetëm kategoria "Po" 

 

Shumica e qytetarëve të Kosovës (87%) thonë se janë në dijeni për ekzistencën e ligjeve në lidhje me 
dhunën ndaj grave dhe dhunën në familje në Kosovë. Kur krahasohen sipas gjinisë, më shumë burra (91%) 
dinë për legjislacionin në lidhje me dhunën ndaj grave dhe dhunën në familje sesa gratë (84%). Ndërsa 
krahasuar me moshën, njerëzit e moshës 45-64 vjeç (91%) janë më të ditur për kërkesat ligjore në lidhje 
me dhunën ndaj grave dhe/ose dhunën në familje sesa grupet më të reja ose më të 
vjetra. Konkretisht, rreth 89% e grupmoshës 25-34 vjeç, 87% e grupmoshës 18-24 vjeç, 85% e grupmoshës 
35-44 vjeç dhe 80% e grupmoshës 65+ vjeç thonë se janë në dijeni për ekzistencën e një ligji për mbrojtjen 
e grave nga dhuna dhe/për mbrojtjen nga dhuna në familje në Kosovë 
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Figura 16. A jeni në dijeni në ndonjë ligji për mbrojtjen e grave nga dhuna dhe/për mbrojtjen nga dhuna në familje në Kosovë?- 
sipas gjinisë vetëm kategoria "Po" 

 

Sipas  përkatësisë etnike, komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian dhe shqiptarët (përkatësisht 96% dhe 
89%) pohojnë se e njohin legjislacionin e tillë më shumë se pakicat e tjera dhe serbët (respektivisht 74% 
dhe 59%). 
 
Figura 17. A jeni në dijeni në ndonjë ligji për mbrojtjen e grave nga dhuna dhe/për mbrojtjen nga dhuna në familje në Kosovë?- 
sipas  etnisë vetëm kategoria "Po" 

 

Lidhur me format e dënueshme të dhunës ndaj grave dhe vajzave, shumica e qytetarëve kosovarë pohojnë 
se abuzimi seksual i fëmijëve (94%) , përdhunimi (94%) , dhuna fizike (93%), trafikimi dhe shfrytëzimi 
seksual (92%), dhuna në familje (92%) dhe ngacmimi seksual (90%) dënohen me ligj. Më shumë se katër në 
pesë qytetarë kosovarë (85%) besojnë se krimet në emër të nderit dënohen me ligj. Rreth tre në 
katër qytetarë kosovarë besojnë se dhuna psikologjike (72%), aborti i detyruar (73%) dhe martesa e 
detyruar (75%) dënohen me ligj. Më pak se dy në tre (65%) qytetarë kosovarë pohojnë se përndjekja 
dënohet me ligj. Vetëm rreth një në dy qytetarë kosovarë mendojnë se gjymtimi gjenital femëror (53%) 
dhe dhuna ekonomike (54%) dënohen me ligj. 
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Figura 18. Cilat forma të Dhunës ndaj Grave dhe Vajzave dënohen me ligj në Kosovë? – në total, vetëm kategoria "Po 

 

Ka pak dallime gjinore kur bëhet fjalë për perceptimin e burrave dhe grave se çfarë lloj veprimesh të 
dhunshme ndaj  grave dhe vajzave janë të dënueshme. Dallimet paksa më të thella mbështeten në faktin 
se 5% më shumë burra (87%) sesa gra (82%) mendojnë se krimet në emër të nderit dhe 6% më shumë 
burra (75%) sesa gra(69%) se dhuna psikologjike dënohen me ligj. 

Figura 19. Cilat forma të Dhunës ndaj Grave dhe Vajzave dënohen me ligj në Kosovë? – sipas gjinisë, vetëm kategoria "Po 

 

Shumica e qytetarëve kosovarë (93% e më shumë) thonë se nëse dikush përdhunon dikë (97%), rrah 
anëtarët e tjerë të familjes (96%), rrah bashkëshorten/in, partnerin/en me të cilin bashkëjeton (96%) , ose 
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thjesht dikë me të cilin/en është në lidhje (95%) , ka marrëdhënie seksuale me fëmijët 
nën moshën 14 vjeç (95%), trafikon ose shfrytëzon seksualisht dikë (94%), ngacmon seksualisht 
dikë (94%) dhe vret dikë në emër të 'nderit' (93%) - do të ndëshkohej. 

Megjithatë, një në 10 qytetarë të Kosovës besojnë se në qoftë se një burrë (apo grua) detyron një grua apo 
vajzë të abortojë (8%), të martohet me të (8%), apo ushtron dhunë psikologjike mbi dikë (11%) nuk do të 
ndëshkohej. Është alarmuese se një në katër qytetarë të Kosovës besojnë se nëse dikush ndjek një person 
tjetër (25%), e detyron partneren/in ose bashkëshorten/in që të ketë marrëdhënie seksuale (28%), apo e 
privon (dhunon) ekonomikisht partneren/in (30%) nuk do të ndëshkohej. Rreth dy në tre qytetarë 
kosovarë besojnë se nëse dikush detyron një vajzë të bëjë gjymtim gjenital femëror (63%) nuk do të 
ndëshkohej. 

Figura 20. A mendoni se një person do të dënohej nëse ai/ajo kryen: - rezultatet në total, vetëm kategoria “Po’ 

 

Perceptimi i Përgjithshëm në lidhje me Gjininë dhe Çështje të ndryshme Sociale 
Perceptimet e qytetarëve në lidhje me dinamikat e ndryshme shoqërore në një familje ose mjedise të tjera 
private ose publike midis burrave dhe grave tregojnë për situatën aktuale mbi barazinë dhe mënyrën se si 
duhet të shtrohet rruga përpara për t'u bërë një shoqëri vërtet e barabartë. Qytetarët u pyetën për të na 
treguar se çfarë mendonin për një numër pohimesh në lidhje me këto çështje. 

Më shumë se një në 10 (13%) qytetarë kosovarë pajtohen/pajtohen plotësisht se gratë dhe burrat duhet 
të kenë paga të ndryshme, edhe për të njejtën punë, sepse ata janë të ndryshëm dhe kanë përgjegjësi të 
ndryshme në familjet e tyre. Një numër i ngjashëm (12%) i qytetarëve kosovarë pajtohen/pajtohen 
plotësisht se një grua nuk mund të pretendojë të trashëgojë tokë/pronë nga familja e saj e origjinës sepse 
i përket familjes së burrit të saj. Për më tepër, 9% e qytetarëve kosovarë pajtohen/pajtohen plotësisht se 
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nëse gratë zgjidhen në pozita kyçe vendimmarrëse, ato po shkelin të drejtën e burrave për të pasur poste 
të tilla; 8%  tyre mendojnë se vajzat duhet të mësohen të jenë gra të mira dhe të kujdesen për punët e 
shtëpisë; arsimi, karriera, biznesi dhe udhëheqësia janë për djemtë; dhe 6% mendojnë se nëse gratë fillojnë 
të fitojnë pushtet, ato do të lënë pas dore detyrat e tyre për t'u kujdesur për punët e shtëpisë dhe do të 
shkatërrojnë ekuilibrin familjar. Ndërsa, 5% e qytetarëve kosovarë pajtohen/pajtohen plotësisht se gratë 
duhet të vizitojnë mjekun vetëm kur kanë leje nga burrat ose anëtarët e familjes. 

 Figura 21. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme? 

 

Gratë dhe burrat duket se janë dakord në lidhje me çështjet e pagesës, trashëgimit të pronës, punës në 
shtëpi, karrierës, etj. Shumica nuk u pajtuan me trajtimin preferencial të burrave ndaj 
grave, megjithatë. Ekziston një dallim pak më i madh në lidhje me faktin se gratë që fitojnë pushtet dhe 
neglizhojnë detyrat e kujdesit shtëpiak, çojnë në shkatërrimin e ekuilibrit familjar, ku më shumë burra sesa 
gra pajtohen me këtë çështje. 
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Figura 22. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?-sipas gjinisë 

 

Kur krahasojmë atë që komunitetet e ndryshme në Kosovë mendojnë për dinamikën midis burrave dhe 
grave në përgjithësi, dhe si bashkëshortë, në veçanti, romët, ashkalitë dhe egjiptianët janë më pak tolerantë 
ndaj asaj që burrat të kenë më shumë fuqi dhe të drejta sesa gratë në të gjitha çështjet e 
lartpërmendura. Së dyti vijnë serbët, së treti shqiptarë dhe së katërti grupi i pakicave të tjera. 

Figura 23. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?-sipas  etnisë 
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Më shqetësuesja e këtyre perceptimeve është se gati një e treta e qytetarëve kosovarë pajtohen/pajtohen 
plotësisht se burrat janë të dhunshëm nga natyra (30%) dhe më shumë se një e dhjeta e qytetarëve 
kosovarë pajtohen/pajtohen plotësisht që gruaja duhet të durojë dhunën për të mbajtur familjen e saj së 
bashku (13%). 
  
Ende ka pothuajse një në 10 qytetarë kosovarë që mendojnë se pajtohen/pajtohen plotësisht se 
vajzat/gratë që ngacmohen seksualisht ose abuzohen seksualisht e provokojnë atë vetë (8%) dhe se nëse 
një grua nuk lufton fizikisht nuk është përdhunim. Për më tepër, ata pajtohen që disa gra pëlqejnë të 
rrihen (7%). 
  
Gjashtë përqind e qytetarëve kosovarë pajtohen/pajtohen plotësisht se nuk ka asgjë të keqe nëse 
keqtrajtohet një person LGBTI pasi ata shkelin ligjet e natyrës . Më tej, 3% e qytetarëve kosovarë pajtohen 
se ndonjëherë dhuna është mënyrë për të shprehur dashuri.  
 
Figura 24. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme 

 

Në një shkallë nga 1 në 4, ku 1 nënkupton ‘nuk pajtohem aspak’ dhe 4 nënkupton ‘pajtohem plotësisht’, 
gjeneratat më të vjetra kanë më shumë pikëpamje negative në lidhje me perceptimet e dhunës. Përveç 
pohimit se burrat janë të dhunshëm nga natyra me të cilin grupmosha 55-64 vjeç pajtohej më së shumti, 
për çështje të tjera si perceptimi mbi përdhunimin, abuzimin seksual, keqtrajtimin e komunitetit LGBTI, 
tolerimin e dhunës për hir të familjes, e kështu me radhë, grupmosha 65+ vjeç u pajtuan më së shumti. Për 
shumicën e çështjeve, toleranca ndaj dhunës, keqtrajtimit dhe kulturës ku gratë duhet të binden, rritej me 
moshë moshën. E vetmja gjë që binte në sy se gjeneratat më të reja nuk kanë domosdoshmërisht 
pikëpamje të ndryshme mbi keqtrajtimin e komunitetit LGBTI në krahasim me ata më të vjetër. 
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Figura 25. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?- sipas moshës 

 

 
Në një shkallë nga 1 në 4, ku 1 nënkupton ‘nuk pajtohem aspak’ dhe 4 nënkupton ‘pajtohem plotësisht’, 
pak më shumë gra (2.1) sesa burra (2.0) pajtohen që burrat janë të dhunshëm nga natyra. Nga ana tjetër, 
më shumë burra (1.7) sesa gra (1.6) pajtohen se nuk ka asgjë të keqe të keqtrajtosh një person LGBTI pasi 
ata po shkelin ligjet e natyrës dhe se vajzat/gratë që ngacmohen seksualisht ose abuzohen seksualisht e 
provokojnë atë. Për më tepër, më shumë meshkuj (1.6) sesa gra (1.5) gjithashtu pajtohen se disa grave u 
pëlqen të rrihen. 
 
Figura 26. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?-sipas gjinisë 
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Perceptime të përgjithshme në lidhje me Sjelljen e Pranueshme të Grave dhe Burrave në shtëpi 
Dinamika midis një burri dhe një gruaje në një familje janë tregues të pozitës demokratike të një 
shoqërie. Një përqind e qytetarëve kosovarë pajtohen/pajtohen plotësisht se burri/partneri mashkull ka 
një arsye të mirë për të rrahur gruan/partneren e tij nëse ajo nuk i përfundon punët e shtëpisë sipas qejfit 
të tij , 4% e tyre pajtohen/pajtohen plotësisht se është detyrimi i një gruaje të bëjë seks me burrin e saj 
edhe nëse ajo nuk dëshiron, dhe 5% e tyre pajtohen/pajtohen plotësisht se burri/partneri mashkull ka një 
arsye të mirë për të rrahur gruan/partneren e tij, nëse dyshon se ajo është e pabesë (jo-besnike). 

Për më tepër, 7% e qytetarëve kosovarë pajtohen/pajtohen plotësisht nëse një burrë keqtrajton gruan e 
tij, të tjerët jashtë familjes nuk duhet të ndërhyjnë  dhe 8% e tyre pajtohen/pajtohen plotësisht se fëmijët 
i përkasin burrit dhe familjes së tij. 

Më shumë se një në 10 qytetarë kosovarë pajtohen/pajtohen plotësisht se burri/partneri mashkull ka një 
arsye të mirë për të rrahur gruan/partneren e tij , nëse zbulon se ajo ka qenë e pabesë (jo-besnike) (11%) 
dhe se është e rëndësishme për një burrë t’i tregojë gruas/partneres së tij se kush është shefi (12%). 

Lidhur me përgjegjësinë në marrëdhëniet seksuale, grindjet shtëpiake dhe detyrimet financiare të 
ndërlidhura me familjen, 15% e qytetarëve kosovarë pajtohen/pajtohen plotësisht se është përgjegjësi e 
gruas të shmangë shtatzaninë, 17% e tyre pajtohen/pajtohen plotësisht se një grua e dhunuar duhet t’i 
kërkojë ndihmë familjes së saj dhe jo policisë , dhe 18% e tyre pajtohen që nëse një grua është duke punuar 
me pagesë, ajo duhet t'ia dorëzojë paratë burrit të saj. E rëndësishme të theksohet se një e treta e 
qytetarëve kosovarë pajtohen/pajtohen plotësisht se një grua e mirë i bindet burrit të saj edhe nëse ajo 
nuk pajtohet (34%). 

Figura 27. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?- në total 
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Në të gjitha pohimet e lartpërmendura, më shumë burra pajtohen me kontrollin më të lartë dhe fuqinë 
vendimmarrëse të burrave mbi familjen dhe gratë sesa gratë e anketuara. Me rastin e detyrimit të gruas 
për të pasur marrëdhënie seksuale me burrin, pak më shumë gra sesa burra pajtohen me këtë. 

Figura 28. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?- sipas gjinisë 

 

Për më tepër, kur vlerësohen pohimet nga pikëpamja e grupmoshave, dominimi i burrave ndaj grave 
është më i pranueshëm nga gjeneratat më të vjetra se ato të reja, mesatarisht. Në përgjithësi, ekziston 
një pajtueshmëri më e lartë që gratë t'i binden burrave të tyre edhe nëse nuk pajtohen me ta nga të 
gjitha grupmoshat me pajtueshmërinë më të madhe në këtë deklaratë nga njerëzit 65 vjeç e më shumë.  

Figura 29. Çfarë mendoni për pohimet e mëposhtme?- sipas moshës 
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Një grua e mirë i bindet burrit të saj edhe nëse nuk pajtohet me të

Burra Gra

Nuk pajtohem aspak Pajtohem plotesisht

1 2 3 4

Burri / partneri mashkull ka një arsye të mirë për të…

Burri / partneri mashkull ka një arsye të mirë për të…

Nëse një burrë keqtrajton gruan e tij, të tjerët jashtë…

Fëmijët i përkasin burrit dhe familjes së tij.

Është detyrim i një gruaje të bëjë mardhënje seksuale me…

Është e rëndësishme që një burrë t'i tregojë gruas /…

Burri / partneri mashkull ka një arsye të mirë për të…

Një grua e abuzuar duhet të kërkojë ndihmë prej familjes…

Nëse një grua është duke bërë punë me pagesë, ajo…

Është përgjegjësi e një gruaje që t’i shmanget një …

Një grua e mirë i bindet burrit të saj edhe nëse nuk…

18-24 vjeç 25-34 vjeç 35-44 vjeç 45-54 vjeç 55-64 vjeç 65+ vjeç
Nuk pajtohem aspak Pajtphem plotesisht
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Ekspozimi ndaj Mesazheve të Parandalimit të Dhunës 
Sa i përket ekspozimit ndaj mesazheve që lidhen me parandalimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave, dhe/ose 
barazinë midis burrave dhe grave, djemve dhe vajzave në 12 muajt e fundit, 46% e qytetarëve kosovarë 
pohojnë se  kanë dëgjuar shpesh/shumë shpesh mesazhe të tilla përmes mediave sociale, 34% përmes 
emisioneve/debateve televizive, 32% përmes spoteve televizive dhe/ose filmave, 10% përmes gazetave, 
9% përmes emisioneve/debateve në radio, 8% përmes spoteve në radio, 8% përmes marsheve, 7% përmes 
fletushkave, 6% përmes takimeve dhe posterave, e kështu me radhë. 

Figura 30. Gjatë 12 muajve të fundit, a keni dëgjuar për çështje që lidhen me parandalimin e dhunës kundër vajzave dhe grave 
dhe/ose për barazinë gjinore të burrave dhe grave, djemve dhe vajzave?- në total, vetëm përgjigjet “shumë shpesh” dhe 
“shpesh” 

 

Sa i përket diskutimeve në lidhje me parandalimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave në 12 muajt e fundit, 
shumica nuk kanë folur me askënd për tema të tilla përveç anëtarëve të ngushtë të familjes dhe 
miqve. Rreth një në katër (25%)  qytetarë kosovarë kanë diskutuar shpesh/shumë shpesh 
me burrin/gruan/partnerin e tyre çështje që lidhen me parandalimin e dhunës ndaj grave dhe 
vajzave. Rreth një në pesë (21%) qytetarë kosovarë kanë diskutuar shpesh/shumë shpesh me shoqet e tyre 
femra, 18% me të afërmit e tyre, 15% me fëmijët e tyre biologjik, 14% me miqtë e tyre meshkuj, 13% me 
fëmijët e tyre meshkuj biologjikë, 12% me prindërit e tyre, 11% me koleget e tyre femra, 8% me kolegët e 
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tyre meshkuj dhe më pak se 4% me persona të tjerë mbi çështjet që lidhen me parandalimin e dhunës ndaj 
grave dhe vajzave. 

Figura 31. Gjatë 12 muajve të fundit, a keni diskutuar çështje që lidhen me parandalimin e dhunës kundër vajzave dhe grave, me 
kategoritë e mëposhtme – pjesa 1 
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Figura 32. Gjatë 12 muajve të fundit, a keni diskutuar çështje që lidhen me parandalimin e dhunës kundër vajzave dhe grave, me 
kategoritë e mëposhtme – pjesa 2 

 

Duke marrë parasysh fushatat e ndërmarra nga OJQ -të lokale me mbështetje ndërkombëtare, është 
e qartë se fushata të tilla kanë arritur në komunitetet më të margjinalizuara në Kosovë. Vërehet se 
shumë romë, ashkali dhe egjiptianë kanë diskutuar çështjet që lidhen me parandalimin e dhunës ndaj grave 
dhe vajzave me specialistë të OJQ-ve femra dhe  meshkuj, pas të cilëve vijnë serbët, ndërsa shqiptarët dhe 
pakicat e tjera nuk kanë diskutuar çështje të tilla me ta pothuajse fare. Një situatë e ngjashme është 
për kolegët femra dhe meshkuj. Serbët janë ata që diskutojnë më shpesh çështje të tilla me partnerët e 
tyre dhe anëtarët e tjerë të familjes, e pastaj romët, ashkalitë, egjiptianët, dhe më pas shqiptarët dhe 
pakicat e tjera. 
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Figura 33. Gjatë 12 muajve të fundit a keni diskutuar çështje të parandalimit të dhunës ndaj vajzave dhe grave me të 
mëposhtmit? – sipas  etnisë, shkalla nga 1 në 4 , ku 1 do të thotë “Asnjëherë” dhe 4 “Shpesh” 

 

  

1 2 3 4

Gjyqtare (Femër)

Gjyqtar (Mashkull)

Personel të administratës publike (Mashkull)

Mjek (Mashkull)

Personel të administratës publike (Femër)

Psikolog / punëtor social (Mashkull)

Police (Femër)

Polic (Mashkull)

Mjeke (Femër)

Psikologe / punëtore sociale (Femër)

Specialist i OJQ-ve (Mashkull)

Specialiste e OJQ-ve (Femër)

Shokët (Meshkuj) e burrit / gruas, partnerit/es tuaj

Mësues (Mashkull)

Shoqet (Femra) e burrit / gruas, partnerit/es tuaj

Mësuese (Femër)

Fëmijët meshkuj (djem) të burrit / gruas / partnerit tuaj

Fëmijët femra (vajza) të burrit / gruas / partnerit tuaj

Prindërit e burrit / gruas, partnerit/es tuaj

Koleget tuaj meshkuj

Koleget tuaja femra

Shokët tuaj (Meshkuj)

Prindërit tuaj

Fëmijët tuaj biologjik meshkuj (djem)

Fëmijët tuaj biologjik femra (vajza)

Shoqet tuaja (Femra)

Të afërmit tuaj

Burrin / Gruan, Partnerin/en tuaj

Shqiptar/e Serb/e RAE Minoritet tjetër
Asnjehere/fare Shpesh
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Qëndrimi ndaj Ndryshimit/Përmirësimit të Barazisë Gjinore dhe Dhunës ndaj Grave dhe 
Çështjeve të Dhunës në Familje në të Ardhmen 
Kur bëhet fjalë për gatishmërinë e qytetarëve kosovarë për të ndërmarrë veprime në ndryshimin dhe/ose 
përmirësimin e barazisë gjinore dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje në të ardhmen, 
kishte disa çështje me të cilat shumica ishin më të gatshëm dhe të prirur për të ndërmarrë veprime, 
veçanërisht në lidhje me fëmijët e tyre, të afërmit dhe miqtë. Më pak qytetarë treguan gatishmëri për të 
ndihmuar në luftimin e përndjekjes, ose abortit të detyruar, për të ndihmuar gratë emigrante, ose të 
komunitetit rom, ashkali, egjiptian dhe komunitetit LGBTQI+ - të cilat mbeten tema tabu në shoqëri ose që 
i përkasin grupeve të margjinalizuara të njerëzve. 

Konkretisht, rreth nëntë në 10 qytetarë kosovarë do t'i mbronin fëmijët e tyre nga dhuna duke thirrur 
policinë (93%), do të kërkonin një urdhër mbrojtjeje në rast se ata do të ishin subjekt i dhunës (92%), do të 
raportonin një incident të dhunshëm personal në polici (92%), do të mbështesnin aktivitetet kundër 
martesave të fëmijëve (91%), nuk do të martonin vajzën e tyre para moshës 18 vjeçare (90%), do të 
kërkonin dënimin e kryesit të veprës pavarësisht lidhjes me të (90%), do të raportonin në polici një incident 
të dhunshëm që i ka ndodhur dikujt tjetër (89%), nuk do të detyronin partneren/gruan/vajzën e tyre të 
abortojnë (86%). Rreth dy në tre qytetarë nuk do t'i detyronin  vajzat e tyre të bëjnë gjymtimi gjenital 
femëror (70%).20  

Fatkeqësisht, rreth një në katër qytetarë kosovarë nuk do të linin një marrëdhënie abuzive duke kërkuar 
mbështetje nga familja/të afërmit (28%) ose nga ofruesit e shërbimeve (27%).21 Po kështu, një pjesë e 
ngjashme e tyre do të detyronin partnerin/gruan/burrin e tyre të ketë marrëdhënie seksuale edhe nëse ata 
nuk duan (24%).  

Ndërsa kur bëhet fjalë për të ndihmuar të tjerët në situata të pabarabarta apo të dhunshme, një në 
pesë qytetarëve të Kosovës nuk do të ndihmonin një grua duke u rrahur nga burri i saj ose partneri (20%), 
dhe rreth një në pesë nuk do të angazhoheshin në aktivitete kundër formave të ndryshme të dhunës ndaj 
grave dhe vajzave (24%) , ose kundër trafikimit të grave dhe vajzave(25%). Rreth një në tre qytetarë të 
Kosovës nuk do të angazhoheshin në aktivitete të ndryshme kundër ndjekjes (32%), ose për të ndaluar 
abortin e detyruar (33%) 

Më shumë se katër në 10 qytetarëve të Kosovës nuk do të angazhoheshin në aktivitete  të ndryshme kundër 
dhunës ndaj refugjatëve dhe grave emigrante në vendin e tyre (41%), ndaj komunitetit rom, ashkali, 
egjiptian(43%) e as në veprimet për të ndaluar gjymtimin gjenital femëror (44%) . Ndërsa, rreth dy në 
tre qytetarë kosovarë nuk do të angazhoheshin në aktivitete të ndryshme kundër dhunës ndaj komunitetit 
LGBTI (65%).  

  
 

 
 

 
20 Duhet të theksohet se GJGJF nuk është një problem i përhapur në Kosovë dhe njohuritë mbi të mbeten të pakta. 
21 Vetëm rreth 1% diferencë sipas gjinisë, prandaj nuk shfaqet në raport. 
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       Figura 34. Në të ardhmen e afërt, a do të ishit të gatshëm të: rezultatet në total, duke treguar vetëm kategorinë “Po” 
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Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian (N=75) u pyetën nëse ishin në dijeni të një fushate derë më derë e 
cila ishte nisur kohët e fundit për të parandaluar martesat e hershme të vajzave rome, ashkali dhe egjiptiane 
dhe çfarë mendonin ata për të.   Rreth 64% e komuniteteve romë, ashkali, egjiptianë që kishin dëgjuar për 
të thanë se do të donin të kishte më shumë fushata të tilla, 20% e tyre nuk kishin dëgjuar për fushatën, 16% 
thanë se e vlerësonin shumë fushatën. Për më tepër, komunitetet RAE ishin të vetmit që u pyetën nëse ata 
mendonin se martesat e hershme duhet të ndaloheshin, dhe e gjithë mostra u pajtua që duhet. 

Figura 35. Një fushatë derë më derë ka filluar për të parandaluar martesën e hershme për vajzat Rome, Egjiptiane dhe Ashkali. Si 
do ta vlerësonit Ju këtë fushatë? Këtu janë pyetur vetëm komuniteti Rom, Egjiptian dhe Ashkali 

 

Përfundime 
Barazia gjinore dhe dhuna me bazë gjinore janë probleme të shumë-shtresore që kërkojnë vëmendje të 
veçantë. Në Kosovë ekziston një kornizë ligjore që siguron barazinë gjinore në bazë të të drejtave të njeriut 
dhe një sërë konventash ndërkombëtare; megjithatë, ende duhet shumë punë për të siguruar zbatimin e 
ligjeve të tilla dhe më shumë për të krijuar një shoqëri të barabartë gjinore. Kosova është një shoqëri 
patriarkale në të cilën burrat konsiderohen si kryefamiljarë, më agresivë dhe më të fuqishëm dhe gratë 
shihen si kujdestare brenda familjes, të buta dhe më pak të fuqishme në vendimmarrjen e familjes. Me 
rritjen e numrit të ngacmimeve seksuale, dhunës dhe dhunës në familje, rolet janë përjetësuar edhe më 
shumë, të cilat i kufizojnë gratë të jetojnë në kushte të sigurta. 

Ky raport ka përmbledhur shkurt dokumentet kryesore ligjore të cilat përcaktojnë barazinë gjinore dhe 
dënimet në lidhje me dhunën me bazë gjinore, si dhe ka interpretuar rezultatet e një ankete të përgatitur 
për Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, të mbështetur nga UN Women. 

Një në katër qytetarë kosovarë nuk janë të informuar nëse ekziston ligji për barazinë gjinore në 
Kosovë. Duhet të theksohet se një pjesë e konsiderueshme e tyre mendojnë se gratë nuk kanë të njejtat të 
drejta ligjore si burrat për të vendosur mbi numrin e fëmijëve që duan të kenë dhe gjithashtu se ato nuk 
kanë të njejtën moshë ligjore të martesës si burrat. Më shumë se një në 10 qytetarë kosovarë gjithashtu 
besojnë se gratë nuk kanë të njejtat të drejta ligjore të kujdestarisë së fëmijëve pas divorcit. 

Pothuajse një e dhjeta e kosovarëve nuk e dinë se ekziston një ligj në lidhje me dhunën ndaj grave 
dhe/ose dhunën në familje në Kosovë. Lidhur me dhunën me bazë gjinore, studimi zbuloi disa rezultate 
shqetësuese meqë një në katër qytetarë mendojnë se në qoftë se dikush ndjek një person tjetër, e detyron 
partnerin/en apo bashkëshortin/en e saj/tij që të ketë marrëdhënie seksuale, ose e dhunon (privon) 
ekonomikisht atë nuk do të ndëshkoheshin. 

Kur merren parasysh perceptimet e qytetarëve, çfarë është shumë shqetësuese është se rreth një 
në tre prej kosovarëve pajtohen se burrat janë të dhunshëm nga natyra dhe se një grua e mirë i bindet burri 
të saj. Më shumë se një në 10 qytetarë presin që një grua të tolerojë dhunën në mënyrë që 
të shpëtojë familjen. 

20% 16% 64%
Total

(N=75)

Nuk kam dëgjuar për
këtë fushatë

E vlerësoj shumë mirë Do të doja të kishte më shumë
fushata të tilla
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Një në 10 qytetarë kosovarë gjithashtu pajtohen se gratë do të shkelnin të drejtat e burrave nëse do të 
zgjidheshin në pozita vendimmarrëse. Një numër i njejtë i qytetarëve ende mendon se gratë i përkasin 
familjes së burrit të tyre dhe si të tilla nuk duhet të kërkojnë trashëgimi nga familja në të cilën ajo ka 
lindur. Pjesa ekuivalente e kosovarëve gjithashtu pajtohet se gratë duhet të fitojnë më pak se burrat për 
shkak të përgjegjësive të tyre të ndryshme familjare. Pothuajse një në pesë qytetarë pajtohen më tej se 
gratë që punojnë dhe fitojnë rroga duhet t'i japin paratë e tyre burrave të tyre. 

Gratë gjithashtu pritet të kërkojnë ndihmë nga familja e tyre dhe jo policia (17%) nëse abuzohen nga burrat 
e tyre. Barra e përdorimit të kontraceptivëve bie mbi gruan që rreth 15% e qytetarëve besojnë se është 
përgjegjësi e saj për të mos mbetur shtatzënë. 

Qytetarët kosovarë treguan gatishmëri për t'u angazhuar në barazinë gjinore dhe luftimin e dhunës kundër 
grave dhe çështjeve të dhunës në familje në të ardhmen veçanërisht nëse ato prekin drejtpërdrejt fëmijët, 
të njohurit dhe miqtë e tyre. Fatkeqësisht, qytetarët treguan ngurrim për të ndihmuar 
në luftën kundër përndjekjes, ose abortit të detyruar, për të ndihmuar gratë emigrante, ose të 
komuniteteve rome, ashkali, egjiptiane dhe komunitetit LGBTQI+. Në përgjithësi, gjeneratat më të vjetra 
kanë më shumë opinione negative në lidhje me perceptimet e dhunës. Sidoqoftë, kur bëhet 
fjalë për keqtrajtimin e LGBTQI+ nuk ka dallime në mes grupmoshave.  

Në një shënim më pozitiv, komunitetet rom, ashkali, dhe egjiptian vlerësuan fushatën derë më derë për të 
parandaluar martesat e hershme të vajzave rome, ashkali dhe egjiptiane me dy të tretat e tyre që kishin 
dëgjuar për të dhe dëshironin më shumë fushata të tilla. Të gjithë të anketuarit nga këto komunitete ishin 
të mendimit se martesat e hershme duhet të ndalohen. 
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Rekomandime 

Duke pasur parasysh rezultatet e anketës dhe duke u fokusuar në çështjet më urgjente, organizatat lokale, 
UN Women, partnerët e tjerë dhe qeveria duhet të punojnë për të krijuar: 

4 Fushata të ndërgjegjësimit mbi kornizën ligjore në Kosovë që i përket barazisë gjinore dhe dhunës 
me bazë gjinore. Do të ndihmonte që qytetarët e komuniteteve shumicë dhe komuniteteve pakicë 
të jenë të gjithë të vetëdijshëm për ekzistencën e ligjeve të tilla dhe se si mund t'i përdorin ato ligje 
nëse është e nevojshme. Informacioni duhet të thjeshtësohet, ndahen në grupe, dhe të përdoren 
forma dhe kanale të ndryshme komunikimi.       

4 Fushata ndërgjegjësimi mbi kuptimin e koncepteve dhe autonomive individuale pavarësisht nga 
gjinia ose orientimi seksual në aspektin e asaj që ka të bëjmë  me dhunën jo verbale ose jo fizike 
dhe në marrëdhëniet seksuale të padëshiruara brenda një martese.       
 

4 Fushata ndërgjegjësimi për ndalimin e seksualizimit të trupit të grave dhe vajzave duke siguruar 
materiale që shpjegojnë se burrat nuk duhet të kenë pushtet mbi trupin e grave pavarësisht nga 
rrobat që veshin apo mënyra e jetesës që ato kanë.        
  

4 Fushata të edukimit seksual për të mësuar rreth seksualitetit dhe pëlqimit ndër të tjera në shkolla 
dhe në vendet e punës për të gjithë fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit në një mënyrë 
gjithëpërfshirëse që është informuese dhe e ndjerë me një gjuhë të qartë.       
 

4 Fushata për mbështetjen e viktimave drejtuar profesionistëve kryesorë si mjekëve, punonjësve 
socialë, psikologëve,  policëve, avokatëve, prokurorëve dhe gjyqtarëve për t'u siguruar që ata të 
mbeten të paanshëm në aspektin gjinor dhe të përqendrohen në ofrimin e mbështetjes dhe 
sigurimit të viktimave duke shmangur fajësimin potencial të viktimave. 
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