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Hyrje
Ky libër është i treti dhe i fundit i kolanës “Barazia gjinore

dhe integrimi evropian”, realizuar në kuadër të zbatimit të
projektit “Fuqizimi i një kuptimi më të mirë nga ana e shoqërisë

shqiptare në lidhje me mundësitë e barabarta midis gjinive në
kuadër të integrimit evropian”. Ky projekt është mbështetur
financiarisht nga AECI (Agencia Espanola de Cooperacion
Internacional).

Ndryshe nga dy botimet e para, risija e këtij të fundit qëndron

në natyrën e përmbajtjes dhe qëllimin e tij. Botimi i parë i
kolanës është përkthim i “Platformës udhëzuese të BE për
barazinë ndërmjet grave dhe burrave 2006 - 2010”, kurse i dyti

konsiston në një studim të mirëfilltë të situatës në vend të
barazisë gjinore dhe hapave që janë hedhur deri më tani për
të përmbushur arritjen e kësaj të fundit, si kusht i vendosur

nga BE për integrimin europian të Shqipërisë. Bazuar në
po të njëjtën temë, ky botim i tretë synon të ketë karakter

informativ e jo analitik, duke paraqitur objektivisht shifra e
fakte në lidhje me temën në fjalë.

Pavarësisht se boshti i informacionit të ofruar përqendrohet në
situatën në vend, një pjesë e madhe e tij ka natyrë krahasuese
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mes Shqipërisë dhe vendeve të BE-së. Si i tillë, ai mund të

përdoret lehtësisht edhe si manual referues për informacion
statistikor dhe faktik rreth temës në trajnime, seminare e të
tjera aktivitete të kësaj natyre.

Duke qenë se tre botimet e kolanës janë ideuar të tilla që

plotësojnë njëra-tjetrën, për një kornizë të plotë njohurish
sugjerojmë leximin e plotë të botimeve.
Lexim të mbarë!
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1. Barazia Gjinore dhe
Bashkimi Europian
1.1 Një histori e shkurtër
Arritja e barazisë gjinore në të gjithë aspektet jetësore të
qytetarëve të vendeve të BE-së është një nga perspektivat

themelore të politikave sociale, ekonomike, kulturore dhe
politike. Ajo është ideuar e tashmë drejtohet dhe monitorohet

nga mekanizmat institucionalë përkatës, të ngritur qëllimisht
për këtë çështje. Teksa shoqëritë e zhvilluara europiane

modelojnë dhe formëzojnë marrëdhëniet publike e familjare
në varësi të ndryshimeve galopante me kahje globale, barazia

gjinore gjithashtu merr vlera të reja dhe shtron kërkesa e nevoja
në përputhje me këto ndryshime. Nëse do ta përcaktonim

gjininë si një mekanizëm social që funksionon me efikasitet
në të gjitha aspektet jetësore të një individi, atëherë barazia

gjinore do të ishte përherë në vrap për t’u përshtatur me
aspekte dhe elemente të reja të jetës së përditshme.

Ideimi i barazisë gjinore ka një histori po aq të vjetër sa dhe

vetë ajo e Bashkimit Europian. Fillesat e saj datojnë që me
Traktatin e Romës (1957), i cili prezantoi nenin 119 EEC mbi
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parimin e pagesës së njëjtë për gratë dhe burrat.11 Pranimi i

këtij parimi nga vendet anëtare të BE-së së asaj kohe pati mjaft

diskutime. Fillimisht ai u përqafua nga Gjermania dhe vendet
e Beneluksit, të cilat favorizuan një ndërhyrje minimale të

Komunitetit në përcaktimin e pagesave, ndërkohë që Franca

insistonte për përfshirjen e Komunitetit për arsye konkurrimi.
Por më pas, të gjitha vendet anëtare, duke e parë të pamundur

arritjen e këtij detyrimi, ranë dakord me anë të një rezolute

për prezantimin e masave zbatuese në nivel kombëtar për
pagesë të barabartë në disa faza.22

Më tej ecuria e dimensionit gjinor në legjislacionin e
Bashkimit Europian ndoqi një rrugë të gjatë dhe gradualisht

të suksesshme, duke prezantuar direktiva, rregullore,
rekomandime e vendime me qëllim arritjen e krijimit të një
bashkësie europiane pa dallime gjinore. Shkurtimisht këto
direktiva përmbledhin: Më 1975-n u kalua direktiva e parë

europiane mbi çështjen e pagesës së njëjtë. Më pas, në 1976
kjo direktivë u pasua nga një tjetër mbi trajtimin e barabartë

në krijimin e aksesit në punësim, trajnim, promovim dhe
kushteve të punës. Ky ligj arriti të fuqizohej vetëm në 2002 dhe
u shtua me përfshirjen e ndalimit formal të ngacmimit seksual

në vendin e punës. Direktiva të tjera që plotësuan të parat

ishin: trajtimi i barabartë në skemat e sigurimeve shoqërore

(1978); trajtimi i barabartë në skemat e sigurimeve shoqërore
1
European Commission. Directorate-General for Employment, Social
Affairs and Equal Opportunities. Unit G1. Equality between women and men in the
European Union. August 2005.
2
Handelshøjskolens Farlag. Equal Treatment Between Men and Women. in
Nielsen, Ruth and Szyszczak, Erika M. The Social Dimension of the European Law. 1991
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bazuar në statusin profesional (1986); trajtimi i barabartë për

të vetëpunësuarat/rit dhe bashkëshortët që i asistojnë (1986);
direktiva mbi lejen e lindjes, shëndetin dhe kushtet e sigurisë

në punë për gratë shtatzëna dhe nënat me fëmijë në gji (1992);
organizimi i kohës së punës (1993); leja prindërore dhe ajo për
arsye familjare (1996); direktiva mbi rëndësinë e provës për
të lehtësuar vërtetimin e diskriminimit në raste të ndryshme
para gjykatës (1997); puna me kohë të pjesshme (1997), etj.33

Sugjerimet e rekomandimet mbi plotësimin e ligjeve e
direktivave për barazinë gjinore filluan të merrnin një pushtet
e trajtë më të plotë me themelimin e Komitetit të Këshillimit
për Mundësitë e Barabarta për Gratë dhe Burrat më 9 Dhjetor

1981, me vendim të Komisionit 82/43/EEC detyra e të cilit ishte
dhe vazhdon të jetë të ndihmojë Komisionin në formulimin

dhe zbatimin e masave të Komunitetit që kanë për qëllim
promovimin e mundësive të barabarta për gratë dhe burrat.

Gati një dekadë më vonë, më 1990-ën dimensioni gjinor i

trajtësuar tashmë në një promovues të integrimit gjinor e

masave specifike filloi të shndërrohej në sisteme e struktura më
formale që fokusonin vëmendjen e tyre karshi marrëdhënieve

të grave dhe burrave në të gjitha aspektet jetësore të nevojave
të tyre.

Me themelimin e këtij Komiteti Këshillues u shfaqën dhe

përpjekjet e para të veprimtarive specifike, të financuara
3
Kjo përmbledhje e shkurtër e ligjeve është marrë nga European Comission,
Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit
B4. EQUAL Guide on Gender Mainstreaming. 2004. Mbi ligjin e BE-së lidhur me
aspektin e barazisë gjinore mund të lexoni dhe: Picari, Blerta. Barazia gjinore, kusht
për integrimin europian. Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim. Tiranë, 2008.
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nga KE, veçanërisht në fushën e arsimit dhe trajnimeve,
diskriminimin në media dhe përmirësimin e aksesit të gruas
në pozicione vendimmarrëse. Kjo përqasje dykahëshe fitoi një
miratim mbarëbotëror në Konferencën e Katërt Botërore të
Kombeve të Bashkuara më 1995 në Pekin.44

Me nënshkrimin e Traktatit të Amsterdamit më 1997-ën

u shënua një kthesë e fuqishme lidhur me promovimin e
të drejtave të barabarta ndërmjet grave dhe burrave, si një
detyrë themelore e BE-së. Për herë të parë u prezantua kërkesa
për eliminimin e pabarazive ndërmjet dy gjinive në të gjitha

sferat e veprimtarive dhe gjithashtu u përfshi një nen i ri, i

cili lejon Bashkimin Europian të marrë masa parandaluese që

prekin të gjitha format e diskriminimit me bazë gjinie, seksi,
race, etnie e të tjera. Tre vite më vonë nënshkrimi i Kartës së të
Drejtave Themelore të BE-së riafirmon ndëshkimin e të gjitha

formave të diskriminimit si dhe detyrimin për sigurimin e
barazisë ndërmjet dy gjinive në të gjitha sferat.55

1.2 Strukturimi i strategjisë së BE-së për arritjen e
barazisë gjinore
Për arritjen e barazisë gjinore në të gjitha aspektet e sferave
të veprimtarive private dhe publike të të dy gjinive Komiteti
i Këshillimit për Mundësitë e Barabarta për Gratë dhe Burrat

4
Për informacion më të detajuar shih faqen e internetit të Komitetit
Këshillimor për Mundësi të Barabarta për Burrat dhe Gratë: http://europa.eu/
scadplus/leg/en/cha/c10919.htm [Parë për herë të fundit më 27 gusht 2008].
5
Reforoju shënimit të parë. Po aty, fq. 8.
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ka hartuar një strategji të karakterizuar nga një përqasje
dykahëshe. Kjo strategji bashkërendon masat specifike
me integrimin gjinor, ku legjislacioni përkatës ushtron

pushtetin e detyrueshëm zbatues dhe njëkohësisht ndihmon
mbarëvajtjen e përgjegjësive specifike të institucioneve të
Komunitetit, të partnerëve socialë, shteteve anëtare si dhe

organizatave të shoqërisë civile. Strukturimi i kësaj strategjie,
prej më shumë se një dekade, prek të gjitha sferat dhe nivelet
gjithëpërfshirëse të hartimit të politikave. Kjo strategji trajton

4 aspekte kryesore: 1. Integrimi gjinor; 2. Aspekti financiar; 3.
Raportimet e përvitshme dhe 4. Aspekti institucional. Secili
nga këto aspekte të planit të veprimit përfshin programe të

detajuara përkatëse për arritjen e qëllimeve dhe objektivave

që secili prej tyre mbart në veçanti. Propozimi, aprovimi,
financimi, zbatimi dhe monitorimi i programeve të veprimit

për arritjen e barazisë ndërmjet grave dhe burrave rregullohet
nëpërmjet direktivave, të cilat rishqyrtohen dhe monitorohen
nga institucionet përkatëse.

Përpos këtyre aspekteve integruese, financiare, raportuese dhe
institucionale, në hartimin e kësaj strategjie janë parashikuar

dhe politika afatmesme dhe afatshkurtra mbi: parimin e

mosdiskriminimit bazuar në seks, punësimin (punësimi i
femrave, dimensioni social, sipërmarrja private), përpjekjet

për të luftuar ngacmimin seksual dhe dhunën kundër gruas, si
dhe dimensionin ndërkombëtar të barazisë ndërmjet burrave
dhe grave.66

6
Për informacion më të detajuar shih faqen e internetit të Komitetit
Këshillimor për Mundësi të Barabarta për Burrat dhe Gratë: http://europa.eu/
scadplus/leg/en/cha/c10919.htm [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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1.2.1 Integrimi gjinor
a. Përfshirja e mundësive të barabarta në politikat e
Komunitetit

Planifikimi i integrimit gjinor, bashkërenduar me masat

specifike, ka filluar që më 21 Shkurt 1996 me Komunikatën
e formuluar nga Komisioni lidhur me “Përfshirjen e
mundësive të barabarta për gratë dhe burrat në të gjitha

politikat dhe veprimtaritë e Komunitetit” [COM(96)
67 përfundimtare – Nuk është publikuar në gazetën
zyrtare].

Parimi i‘integrimit gjinor’konsiston në marrjen sistematike

parasysh të ndryshimeve të kushteve, situatave dhe
nevojave të grave dhe burrave në të gjitha politikat dhe

veprimtaritë e Komunitetit. Kjo përqasje gjithëpërfshirëse
kërkon mobilizimin e të gjitha politikave.

Komunikata trajtonte 3 pika kyçe të bashkërendimit të
veprimtarive:
1.

Pikë së pari, ajo prezantonte acquis communautaire

mbi barazinë dhe kërkesat për veprim në fusha të
ndryshme si:
•
•

Punësimi dhe tregu i punës

Sipërmarrjet e grave dhe asistimi i bashkëshortëve
në sipërmarrjet private të përmasave të vogla dhe
të mesme, përfshirë këtu sektorët e bujqësisë dhe

•
•
12 |

të peshkimit

Edukimi dhe trajnimi
Të drejtat e njeriut

•
•

Zhvillimi i bashkëpunimit
Politikat e stafit drejtues

2. Pjesa e dytë e Komunikatës përfshinte rolin e Fondeve
Strukturore,

instrumentin

kryesor

financiar

të

Komunitetit që është përdorur lidhur me fusha të
3.

ndryshme për promovimin e mundësive të barabarta.
Në pjesën e tretë, e cila parashtronte programet
dhe masat zbatuese, bëhej thirrje udhëzuese për
një rritje të konsiderueshme të bashkëpunimit

brenda departamenteve të Komisionit dhe forcimit

të partneritetit me shtetet anëtare dhe aktorë të
ndryshëm e organizues që kanë lidhje të ndërvarura
me njëra-tjetrën.77

b. Programi i pestë i veprimit i Komunitetit mbi mundësitë
e barabarta (2001-2006)

Vendim i Këshillit 2001/51/EC më 20 Dhjetor 2000 për
themelimin e Programit lidhur me strategjinë strukturore
mbi barazinë gjinore (2001-2005)

Ky program kishte për qëllim promovimin e barazisë
ndërmjet burrave dhe grave, veçanërisht duke asistuar dhe
mbështetur strukturimin e strategjisë së Komunitetit. Në
këtë mënyrë programi koordinoi, mbështeti dhe financoi
zbatimin e projekteve mbarëkombëtare.

Programi i pestë i veprimit ishte program vijues i atyre të
3-të dhe të 4-t për periudhat 1991-1995 dhe 1996-2000.

7
Për informacion më të detajuar shih përmbledhjen e politikave të BE-së
në faqen e internetit: http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c10921.htm [Parë për
herë të fundit më 5 shtator 2008].
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Objektivat kryesore të këtij programi ishin:
•

Të promovonte dhe rrënjoste vlera dhe praktika që

•

Të përmirësonte kuptimin e çështjeve që kanë të bëjnë

nënvizojnë barazinë gjinore;

me barazinë gjinore, duke përfshirë diskriminimin

gjinor të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, si dhe të gjitha
•

format e tjera të shfaqjes së diskriminimit ndaj gruas;
Të zhvillonte kapacitete të aktorëve të ndryshëm për të

promovuar me efikasitet barazinë gjinore, veçanërisht
duke

mbështetur

shkëmbim

informacioni

dhe

praktika të suksesshme, si dhe zhvillimin e rrjeteve
bashkëpunuese në nivel Komuniteti.88

c. Platforma udhëzuese e BE-së për barazinë ndërmjet grave
e burrave (2006-2010)

Komunikatë e Komisionit për Këshillin, Parlamentin

Europian, Komitetin Europian Ekonomik dhe Shoqëror
dhe Komitetin e Rajoneve – Një platformë për barazinë

ndërmjet grave dhe burrave 2006-2010 [KOM(2006)

92 përfundimtare – Nuk është publikuar në gazetën
zyrtare].

Qëllimi i kësaj platforme është të çojë përpara programin

për barazi gjinore. Ajo bazohet në Strategjinë Bazë për
barazinë ndërmjet grave dhe burrave 2001-2005 dhe

ndërmerr hapa të mëtejshme për të përforcuar aktivitetet
ekzistuese dhe për të propozuar aktivitete të reja.

8
Për informacion më të detajuar rreth Programit të Pestë të Veprimit për
Mundësi të Barabarta të Komunitetit shih: http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/
c10904.htm [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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Kjo platformë përcakton disa fusha ekzistuese të veprimit

dhe prezanton fusha të reja. Në të janë zgjedhur gjashtë
fusha veprimi për arritjen e barazisë gjinore: pavarësia

e barabartë ekonomike si për burrat ashtu edhe për

gratë, harmonizimi i jetës private me atë profesionale,
përfaqësimi i barabartë në vendimmarrje, çrrënjosja e të

gjitha formave të dhunës me bazë gjinore dhe trafikimit,
eliminimi i stereotipave gjinorë dhe promovimi i barazisë
gjinore në politikat e jashtme dhe ato të zhvillimit.99
1.2.2 Aspekti financiar

Mbështetja financiare brenda Bashkimit Europian për

zbatimin e politikave dhe programeve të integrimit gjinor

si dhe masave specifike, për periudhën 2000-2006 është
realizuar nga iniciativa EQUAL, ndërsa periudha 2007-2013 do
të mbulohet nga programi financues PROGRES.

a. EQUAL – lufta ndaj diskriminimit dhe pabarazisë në
lidhje me tregun e punës

Komunikatë e Komisionit për Shtetet Anëtare 14.04.2000

për përgatitjen e udhëzuesve për iniciativën EQUAL të

Komunitetit lidhur me bashkëpunimin mbarëkombëtar për
të promovuar mënyra të reja për të luftuar diskriminimin

dhe pabarazinë në lidhje me tregun e punës [K(2000)853 –
Gazeta zyrtare C 127 e datës 05.05.2000].

9
Roadmap for equality between women and men (2006-2010).
http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c10404.htm [Parë për herë të fundit më
5 shtator 2008]. Në variantin shqip: Platforma udhëzuese e BE-së për barazinë
ndërmjet grave e burrave (2006-2010). Botim i Qendrës së Aleancës Gjinore për
Zhvillim. Tiranë, Mars 2008.
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Qëllimi i iniciativës së Komunitetit, e quajtur EQUAL, ishte
të promovonte mënyra të reja për të luftuar të gjitha format

e diskriminimit dhe pabarazisë në tregun e punës mbi

bazën e bashkëpunimit mbarëkombëtar dhe të lehtësonte
integrimin social dhe punësimin e azilkërkuesve.

EQUAL u financua bashkërisht nga shtetet anëtare dhe
Komisioni. Fondi i Komunitetit sigurohet drejtpërsëdrejti
nga Fondi Social Europian dhe kap shifrën 3.274 bilion
euro për shtatë vjet.

EQUAL mbështeti zhvillimin e Strategjisë Europiane të

Punësimit (2001), udhëzimet e punësimit të së cilës janë
përfshirë në Planin Kombëtar të Veprimit (PKV) të secilit
prej Shteteve Anëtare. Këto udhëzime janë bazuar në pesë

shtylla: 1. punësimi; 2. sipërmarrja private; 3. adaptimi; 4.
mundësitë e barabarta dhe 5. ndihma e azilkërkuesve për
integrim.

EQUAL financoi katër lloje aktivitetesh për secilën
tematikë veprimi:
1.

Vendosja

e

partneriteteve

bashkëpunimit mbarëkombëtar

të

zhvillimit

dhe

2. Zbatimi i programit të punës të zhvillimit të
3.

partneriteteve

Rrjetet tematike, rrënjosja e praktikave frytdhënëse
dhe ndikimi në politikat kombëtare

4. Asistenca teknike.1010

10
Për informacion më të detajuar shih: http://europa.eu/scadplus/leg/en/
cha/c10237.htm [Parë për herë të fundit më5 shtator 2008].
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Paralelisht me vënien në funksionim të iniciativës EQUAL,
Bashkimi Europian ka planifikuar përfshirjen e fondeve
strukturore për realizimin e integrimit gjinor. Njëkohësisht

BE ka vendosur të mbështesë financiarisht edhe shoqatat
e shoqërisë civile që merren me promovimin e të drejtave
të barabarta të grave e burrave në shtetet anëtare.
b. Integrimi gjinor brenda fondeve strukturore

Komunikatë nga Komisioni Këshillit, Parlamentit Europian,
Komitetit Europian Ekonomik dhe Social të Rajoneve, 12
Dhjetor 2002, mbi “Zbatimin e integrimit gjinor në fondet

strukturore të dokumenteve programuese 2000-2006”
[COM(2002) 748 përfundimtar – Nuk është publikuar në
gazetën zyrtare].

Objektiva kryesore e këtij fondi ishte të inkurajonte Shtetet

Anëtare të përdornin më shumë fondet strukturore në
mbështetje të masave që synonin eliminimin e pabarazive

dhe promovimin e barazisë ndërmjet grave dhe burrave
në të gjitha sferat e politikave strukturore.

Fushat për veprim të menjëhershëm nga ana e Shteteve
Anëtare ishin identifikuar si më poshtë:
•

Masat specifike që synonin seksin më pak të

përfaqësuar u panë si esenciale dhe si një hap i

parë për përcaktimin e një fondi të pastër. Shtetet
Anëtare dhe autoritetet e tyre menaxhuese u ftuan
të prezantonin politika stimuluese që synonin rritjen
dhe perceptimin e rëndësisë së dimensionit gjinor në
të gjitha programet e fondeve strukturore.
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•

Shtetet Anëtare u ftuan të identifikonin qartë fondet
që do të shkojnë për veprimtari specifike të barazisë

gjinore dhe gjithashtu të strukturonin qartë programet
dhe projektet që do të kontribuonin në integrimin
•

gjinor.

Duke qenë se integrimi gjinor efektiv mbart vështirësi
dhe kërkon ekspertizë profesionale, në këtë fushë

relativisht të re veprimtarie, veçanërisht për sa i takon
fondeve strukturore, Shteteve Anëtare iu kërkua:

–– Të inkurajonin nëpërmjet autoriteteve menaxhuese,
komiteteve monitoruese, programeve vendore dhe

drejtuesve të projekteve përdorimin e ekspertizës

për barazi gjinore, si dhe të siguronin prezencën e
përfaqësuesve të departamenteve që promovojnë
barazinë dhe institucionet kërkimore brenda
komiteteve monitoruese të fondeve strukturore;

–– Të krijonin masa ndërgjegjësuese dhe trajnuese

në integrimin gjinor për autoritetet menaxhuese,
komitetet monitoruese e menaxhuese të programeve
e projekteve, si dhe partnerëve të tyre.1111

c. Promovimi i organizatave aktive në fushën e barazisë
ndërmjet burrave dhe grave (2004-2006)

Bashkimi Europian,me vendim 848/2004/EC të Parlamentit
Europian dhe Këshillit, më 29 Prill 2004, organizoi vënien
në jetë të një program-veprimi të komunitetit për t’i

11
Për informacion më të detajuar rreth integrimit gjinor në fondet
strukturore shih:http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c10237a.htm [Parë për
herë të fundit më 5 shtator 2008].
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dhënë mbështetje financiare organizatave aktive në nivel
europian në fushën e barazisë ndërmjet burrave dhe
grave.

Propozimi u bazua në nenin 13 të Traktatit Themeltar
të Komunitetit Europian, i cili i jep Këshillit pushtetin
të ndërmarrë veprime të përshtatshme për të luftuar të
gjitha format e diskriminimit, përfshirë dhe atë të bazuar
në seks.

Programi i propozuar përbënte një instrument bazë të

mbështetjes financiare për aktivitetet e organizatave,
veprimtaritë e të cilave i shërbejnë interesit të
përgjithshëm europian në fushën e barazisë ndërmjet

burrave dhe grave. Ky program përfshiu periudhën 1 Janar
2004 deri më 31 Dhjetor 2005, ku mbështetja financiare

e dhënë nga propozimet e ngritura shkoi në shifrën 3.3
milion euro.1212

d. Programi i Komunitetit për Punësim dhe Solidaritet –
PROGRESS (2007-2013)

Vendim nr. 1672/2006/EC i Parlamentit Europian dhe
Këshillit më 25 Tetor 2006, për themelimin e një Programi

të Komunitetit për Punësim dhe Solidaritet Social PROGRESS [Gazeta zyrtare L 315 e datës 15.11.2006].

Qëllimi i programit të ardhshëm PROGRESS është
të japë mbështetje financiare për vënien në jetë të

objektivave të BE-së në fushën e punësimit dhe çështjeve
12
Për informacion më të detajuar shih: http://europa.eu/scadplus/leg/en/
cha/c10936.htm [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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sociale, duke kontribuar në këtë mënyrë në arritjen e
objektivave të Strategjisë së Lisbonës. PROGRESS, buxheti

i të cilit është 743 milion Euro, do të financojë analiza,
mësime të ndërsjella, aktivitete ndërgjegjësuese dhe të

qëndrueshme si dhe asistencë për aktorët kryesorë për

periudhën 2007-2013. Programi do të ndahet në pesë

seksione që i korrespondojnë pesë fushave të veprimit:
punësimi, mbrojtja dhe përfshirja sociale, kushtet e
punës,ndryshueshmëria dhe lufta ndaj diskriminimit, si
dhe barazia ndërmjet burrave dhe grave.

Ky program ka gjashtë objektiva kryesore:
•

•
•
•

•

Të përmirësojë njohjen dhe kuptimin e situatës së

shteteve anëtare nëpërmjet analizave, vlerësimeve
dhe monitorimeve nga afër të politikave;

Të mbështesë zhvillimin e mjeteve statistikore dhe
metodave e treguesve të përbashkët;

Të mbështesë dhe monitorojë zbatimin e legjislacionit
dhe objektivave politike;

Të promovojë krijimin e rrjeteve, mësimin e ndërsjellë
dhe identifikimin e rrënjosjen e praktikave të dobishme
në nivel të BE-së;

Të rrisë ndërgjegjësimin e personave përgjegjës dhe

publikut në përgjithësi rreth politikave të BE-së në

fushat e punësimit, mbrojtjes dhe përfshirjes sociale,
kushteve

të

punësimit,

ndryshueshmërisë

dhe

mosdiskriminimit, si dhe barazisë ndërmjet burrave
dhe grave;
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•

Të përkrahë kapacitetet e rrjeteve kyçe të BE-së për të
promovuar dhe mbështetur politikat e saj.1313

1.2.3. Raportimet e përvitshme
Raportimet e përvitshme, duke filluar nga viti 2001 deri më

2008 mbi progresin e arritjeve gjatë zbatimit të programeve e
politikave që mbështesin barazinë gjinore, si dhe zvogëlimin e
diskriminimit gjinor në të gjitha fushat e jetës, kanë për qëllim
të vlerësojnë ndikimet gjinore dhe zhvillimet e tyre vit pas

viti, duke parë fushat ku ka më shumë nevojë për ndërhyrje
të mëtejshme. Njëkohësisht ato kanë për qëllim të krahasojnë

dhe treguesit progresivë ose jo ndërmjet Shteteve Anëtare,
duke krijuar kështu mundësinë e krijimit të hapësirave të

programeve afatshkurtra dhe afatgjata për ato vende që kanë
më tepër mangësi në sfera të ndryshme të politikave gjinore.

Fusha parësore e zgjedhur për ndërhyrje gjatë vitit 2001-2002

ishte ajo për pagesë të njëjtë për punë me vlerë të njëjtë, ndaj
raporti për këtë vit fokusohej veçanërisht në këtë drejtim. Për
vitin 2002-2003 raporti bazohej në vlerësimin e prioritetit të

dhënë harmonizimit të jetës profesionale me atë familjare.
Raporti për periudhën 2003-2004 trajtoi monitorimin e
arritjeve për angazhimin e gruas në vendimmarrje, kurse në

vitin 2004-2005 u punua për ndryshimin e stereotipave gjinorë.
Në vitin 2007 u përpilua Strategjia Europiane për Zhvillim dhe

13
Për informacion më të detajuar shih: http://europa.eu/scadplus/leg/en/
cha/c11332.htm [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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Punë, e cila u fokusua veçanërisht në përmirësimin cilësor

të pjesëmarrjes së gruas në tregun e punës, duke qenë se në
terma sasiore progresi është mjaft i dukshëm.

Ecurinë e mëtejshme të këtyre viteve, për sa i përket integrimit

gjinor sipas vlerësimeve të raporteve, mund ta ndiqni më
hollësisht në vijimësi të këtij teksti.
1.2.4 Aspekti institucional
Dy institucionet kryesore përgjegjëse për hartimin e politikave
gjinore të BE-së janë: Komiteti i Këshillimit për Mundësi të

Barabarta ndërmjet Grave dhe Burrave (themeluar në dhjetor 1981),
rreth punës së të cilit është fokusuar ky kapitull, si dhe Instituti
Europian për Barazi Gjinore, i themeluar në dhjetor 2006.

Një aspekt shumë i rëndësishëm institucional është dhe
arritja e barazisë gjinore brenda grupeve dhe komiteteve të

ekspertëve/eve të ngritura nga vetë Komisioni. Me vendim
të Komisionit 2000/407/EC, më 19 Qershor 2000, lidhur me

këtë balancim u vu si objektiv arritja e përfaqësimit të njëjtë
të grave dhe burrave në komitetet dhe grupet e ekspertëve/
eve të ngritura nga Komisioni. Qëllimi i këtij vendimi
është që për një periudhë me afat të shkurtër të sigurohet

përfaqësimi i jo më pak se 40% e anëtarëve/eve të secilit

seks në secilin nga komitetet dhe grupet e ekspertëve/eve.
a. Instituti Europian për Barazi Gjinore

Më 20 Dhjetor 2006, me anë të Urdhëresës (EC) Nr

1922/2006 u krijua Instituti Europian për Barazi Gjinore,
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i cili do të asistojë institucionet europiane dhe Shtetet
Anëtare për promovimin e barazisë gjinore në të

gjitha politikat e Komunitetit dhe politikat kombëtare

rezultuese. Ai do të kontribuojë gjithashtu edhe në luftën
kundër diskriminimit të bazuar në seks. Instituti do të
ngrejë profilin e çështjeve të tilla ndërmjet qytetarëve të
Bashkësisë. Duhet të fillojë funksionimin ekzekutiv më 19
Janar 2008, si afati më i fundit.

Qëllimet kryesore të këtij institucioni do të jenë:
•
•
•
•

Të promovojë dhe forcojë barazinë gjinore;

Të përfshijë integrimin gjinor në të gjitha politikat e
Komunitetit dhe politikat kombëtare rezultuese;
Të luftojë diskriminimin e bazuar në seks;

Të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve të BE-së.

Misioni dhe qëllimet

Aktivitetet kryesore të Institutit për Barazi Gjinore do
të jenë të mbledhë, regjistrojë, analizojë dhe shpërndajë

nformacionin mbi situatën e barazisë gjinore në mbarë
Komunitetin.

Promovimi i dialogut në nivel evropian

Për promovimin e këtij dialogu Instituti Europian për
Barazi Gjinore:
•

Do të krijojë dhe koordinojë një rrjet europian mbi

•

Do të organizojë takime me ekspertë të fushës

barazinë gjinore;
gjinore;
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•

•

Do të inkurajojë dhe shkëmbejë informacion ndërmjet

kërkuesve shkencorë dhe do të promovojë përfshirjen
e perspektivës gjinore në kërkimet e tyre;

Do të zhvillojë dialogun dhe bashkëpunimin me

organizatat jo qeveritare për mundësi të barabarta,
universitetet, ekspertët, qendrat kërkimore dhe
partnerët socialë.

Rritja e ndërgjegjësimit publik

Instituti do të ndihmojë në organizimin e konferencave,
fushatave dhe takimeve në nivel evropian, në mënyrë që të

rrisë nivelin e ndërgjegjësimit të qytetarëve të BE-së rreth
barazisë gjinore. Pas secilit eveniment do të përgatiten
përfundimet për t’iu prezantuar Komisionit.
Pjesëmarrja e vendeve të botës së tretë

Instituti do të jetë i hapur për pjesëmarrjen e vendeve që
kanë përfunduar marrëveshjet me anë të të cilave kanë
adaptuar dhe aplikuar legjislacionin e Komunitetit mbi
barazinë gjinore.1414

14
Për informacion më të detajuar shih: http://europa.eu/scadplus/leg/
en/cha/c10938.htm dhe http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartap
i!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2006&nu_
doc=1922 [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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1.2.5 Trajtimi i mundësive të barabarta nëpërmjet paketave
sociale dhe ato të mbrojtjes së të drejtave të njeriut

Ligjet e para dhe ato të dyta të Bashkimit Europian mbrojnë

fuqishmisht integrimin gjinor në të gjitha sferat politike,
sociale, ekonomike dhe kulturore, duke hartuar strategji e

programe specifike për të përballuar nevojat e secilës fushë.
Në strategjinë e barazisë gjinore të hartuar nga Komiteti i
Këshillimit për Mundësi të Barabarta për Gratë dhe burrat

parashikohen dhe planifikohen strategji me programe
ndërhyrëse në këto fusha:

Parimi i mosdiskriminimit të bazuar në seks
•

Parimi i trajtimit të barabartë të burrave dhe grave

•

Rëndësia e provës në rastet e diskriminimit bazuar në

jashtë tregut të punës;
seks.

Punësimi i femrave
•

•
•
•
•

Trajtimi dhe mundësitë e barabarta për gratë dhe
burrat në çështje të punësimit dhe pozicionit në
punë;

Trajtimi i barabartë përsa i përket aksesit të punësimit,
trajnimit profesional dhe promovimit në punë;

Aktivitetet e të vetëpunësuarave/ëve, përfshirë këtu
dhe punën bujqësore;

Parimi i pagesës së njëjtë;

Integrimi i gruas në kërkime shkencore;
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•

Pjesëmarrja e balancuar e grave dhe burrave në

•

Sipërmarrja private.

procese vendimmarrëse;

Dimensioni social në punësim
•

Pjesëmarrja e balancuar e grave dhe burrave në jetën

•

Leja prindërore dhe leja për arsye familjare;

•
•
•
•

familjare dhe atë të punës;

Mbrojtja e grave shtatzëna, atyre që sapo kanë lindur
dhe nënave me fëmijë në gji;
Kujdesi për fëmijën;

Skemat e sigurimit shoqëror sipas ndarjes së
profesionit;

Sigurimet shoqërore.

Sipërmarrjet private
•

Promovimi i sipërmarrjeve private të grave.

Lufta ndaj ngacmimit seksual
•

Parandalimi i ngacmimit seksual në punë;

•

Kodi i praktikës i ideuar për të ulur ngacmimin seksual

•

Mbrojtja e dinjitetit të grave dhe burrave në punë;
në ambientin e punës.

Lufta ndaj dhunës, shfrytëzimit seksual dhe trafikimit të
grave
•
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Grupi i ri i ekspertëve mbi trafikimin e qenieve
njerëzore;

•

Grup ekspertësh mbi trafikimin e qenieve njerëzore;

•

Strukturimi i vendimit të Këshillit mbi luftën kundër

•

•
•
•
•
•
•

•

Protokolli kundër trafikimit të njerëzve;
trafikimit të qenieve njerëzore;

Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore;

Masa të reja për të luftuar trafikimin e grave;

Veprime të përbashkëta për të luftuar trafikimin e
qenieve njerëzore;

Trafikimi i grave për qëllime të shfrytëzimit seksual;
Programet;

Strukturimi i programit mbi bazën e Titullit të VI-të
të Traktatit të Bashkimit Europian: Bashkëpunimi i
policisë dhe gjyqësorit në çështjet kriminale – AGIS;

Programe nxitëse dhe shkëmbyese për personat e

përgjegjshëm për luftën ndaj tregtimit të qenieve
njerëzore dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve të

•

vegjël: STOP - STOP II;

Program i ideuar për veprimtaritë e shteteve anëtare
për të luftuar dhunën ndaj fëmijëve, të rinjve dhe

grave: Daphne (2000-2003) dhe Daphne II (20042008), Daphne III (2007 - 13).

Dimensioni ndërkombëtar i barazisë ndërmjet burrave dhe
grave
•
•

Strategjia për barazi gjinore në politikat e zhvillimit;

Konferenca e Katërt Botërore e Kombeve të Bashkuara
në Pekin.1515

15
15
Për informacion më të detajuar shih: http://europa.eu/scadplus/leg/
en/cha/c10919.htm [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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1.3 Ecuria e Strategjisë për arritjen e barazisë
gjinore në vite
Puna e bërë për gati një dekadë nga Bashkimi Europian për
arritjen e integrimit gjinor që nga viti 2001 deri më sot ka pasur

ndikim pozitiv, paçka se të ngadaltë, veçanërisht në sferën e

punësimit sasior të grave dhe të trajnimit të tyre profesional.
Gradualisht po shënohen ecuri të mëtejshme në pjesëmarrjen

e grave në kërkime shkencore të fushave ku ato janë më pak
të përfaqësuara, si dhe po rritet me ritme të ngadalta niveli i
përfaqësimit të tyre në vendimmarrje politike.

Në vitin 2001 është bërë progres i dukshëm përsa i përket
integrimit të çështjeve gjinore në politika të ndryshme dhe

prezantimit të masave specifike. Këto përparime u vërejtën
në një sërë fushash:

Sipërmarrjet private: u krye një studim me qëllim identifikimin

dhe vlerësimin e praktikave efektive në lidhje me promovimin
e biznesit privat për femrat, ndërkohë që një studim tjetër

vlerësoi ndikimin gjinor të programit “Risitë e sipërmarrjeve

të vogla e të mesme”, në kuadër të programit të pestë kërkimor
(1998-2002), (ky i fundit studim i publikuar).

Edukimi dhe trajnimi i vazhdueshëm: një plan veprimi për
barazinë gjinore (2001-2002) u ndërmor nga Komiteti Socrates
në shkurt 2001.

Ndihma humanitare: më 2001 Zyra e Ndihmës Humanitare
Europiane (ECHO) vazhdoi të përfshijë dimensionin gjinor

në ndihmën humanitare. P.sh. Financoi projekte me fokus
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mbi nevojat specifike të grave, veçanërisht në Irak, Serbi dhe
Afganistan.

Strategjia e punës: lidhur me adaptimin e një pakete punësimi
vjetore, më 12 shtator 2001 Komisioni i dërgoi një paketë

rekomandimesh 11 shteteve anëtare, duke i inkurajuar ato të
fuqizojnë barazinë ndërmjet grave dhe burrave.

Lufta ndaj dhunës dhe trafikimit: zbatimi i programeve

DAPHNE dhe STOP vazhdoi gjatë vitit 2001 dhe Komisioni
ndërmori një program Stop II deri në vitin 2003.

Procesi i përfshirjes sociale: në janar 2001, në bienalen e
parë Shtetet Anëtare ideuan planet kombëtare të veprimit
mbi objektiva të përbashkëta për të luftuar varfërinë dhe

përjashtimin social. Në këto plane shumë shtete anëtare

identifikuan rrezik më të madh varfërie për gratë e moshuara,
prindërit e vetëm dhe viktimat e dhunës familjare.

Pagesa e barabartë ishte tema kryesore e zgjedhur për 2001-

in, nën Strategjinë e Komunitetit mbi barazinë gjinore dhe
programet financiare shoqëruese.1616

Viti 2002 ishte një vit historik në procesin e zgjerimit të
Bashkimit Europian, duke qenë se gjatë këtij viti përfunduan
negocimet e pranimit të 10 vendeve kandidate.

Në fushën e mundësive të barabarta duhej të adaptoheshin
nëntë direktiva europiane.

Dimensioni socio-ekonomik: Bashkëpunimi në fushën e
përfshirjes sociale konsistoi në përgatitjen e Memorandumit

16
Për informacion më të detajuar shih: http://europa.eu/scadplus/leg/en/
cha/c10933.htm [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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të Përbashkët të Përfshirjes, qëllimi i të cilit ishte të përgatisë
vendet e pranuara për pjesëmarrje të plotë në procesin e
përfshirjes sociale europiane që nga data e pranimit.

Në fushën e politikës së barazisë gjinore, e bazuar në përqasjen

dykahëshe të masave specifike përpos integrimit gjinor,
zbatimi i saj u bazua në të gjitha operacionet e fondeve

strukturore. Kjo përqasje dykahëshe është më e avancuar në
Fondin Social Europian, mjeti kryesor i mbështetjes financiare
për Strategjinë Europiane të Punësimit.

Raportet e para kombëtare, të dorëzuara në shtator 2002,
tregojnë se sistemet e pensioneve vazhdojnë të pasqyrojnë
stereotipat shoqërorë; ato janë të ideuara për meshkujt që

mbështesin financiarisht familjen dhe punojnë me kohë
të plotë, pavarësisht se gratë në moshë pensioni janë më

të shumta në numër. Në shumë vende, në fakt, pensionet e

grave mbesin mesatarisht më të vogla sesa ato të burrave.
Megjithatë ka tregues që shtetet anëtare gradualisht po
adaptojnë sistemet e tyre në linjë me zhvillimet e roleve
sociale dhe ekonomike për gratë dhe burrat, pavarësisht se

efektet e këtyre ndryshimeve nuk do të ndjehen në mënyrë
të menjëhershme.

Të mësuarit përgjatë gjithë jetës. U bënë trajnime të
vazhdueshme për gratë, veçanërisht brenda kompanive.

Në 2002 disa shtete anëtare ndërmorën iniciativën për

lehtësimin e harmonizimit të jetës profesionale me atë

familjare. Ky aspekt, i cili është dhe një prioritet i vitit 2002,
është një pjesë esenciale e dimensionit gjinor në strategjinë e
punësimit europian dhe procesin e përfshirjes sociale.
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Veprimi i Komunitetit për të ndaluar dhunën ndaj fëmijëve, të

rinjve dhe grave dhe për të mbrojtur viktimat dhe grupet në
rrezik është sjellë nën një zë nën programin DAPHNE.

Vëmendje serioze i është kushtuar një sërë situatave

shqetësuese, përfshirë këtu dhe kushtet e grave në Afganistan,
qëllimin e grave dhe integrimin e grave myslimane në
shoqërinë europiane.1717

Viti 2004: Raporti i Komisionit konfirmon një prirje pozitive
ndaj zvogëlimit të parabarazive ndërmjet dy sekseve në fusha
të ndryshme strategjike.

Sipas këtij raporti, në arsimin e mesëm dhe atë të lartë,
në pjesën më të madhe të Europës, ka më shumë femra se

meshkuj. Sot shumica e të diplomuarve janë femra. Megjithatë
ato mbeten pakicë në nivelet më të larta të edukimit.

Sfidat që raporti i këtij viti dikton për vitet në vazhdim:

Efektiviteti i politikës së Komunitetit mbi barazinë gjinore:

Për arsye thjeshtimi dhe sigurie ligjore, si dhe në kontekst të

zgjerimit, Komisioni planifikon të zëvendësojë tekstet ligjore
ekzistuese me një direktivë të vetme mbi zbatimin e parimit
të mundësive të barabarta dhe trajtimin e njëjtë të burrave
dhe grave në punë dhe punësim.

Komisioni rekomandon promovimin e sistemeve të lejeve
prindërore për të dy prindërit, veçanërisht për të larguar

ndikimin negativ që ka leja e gjatë e lindjes mbi punësimin
e gruas.

17
Për informacion më të detajuar shih: http://europa.eu/scadplus/leg/en/
cha/c10933a.htm [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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Gratë janë ende të nënpërfaqësuara në proceset e vendimmarrjes

politike dhe ekonomike në nivel kombëtar dhe europian.
Qeveritë, partitë politike dhe partnerët socialë duhet në

këtë mënyrë të mobilizohen për të siguruar përfaqësimin e
balancuar të grave dhe burrave në vendimmarrje në të gjitha
sferat e shoqërisë.1818

Raporti i vitit 2005 bazohet në progresin e bërë, sfidat politike
dhe qëllimet e përfshira në promovimin e barazisë për burrat

dhe gratë. Ai fokusohet në situatën e veçantë të burrave dhe
grave emigrantë/e.

Në prill 2004 Komisioni adaptoi një propozim të rishikuar

mbi 5 direktiva ekzistuese, në mënyrë që të sqarojë parimin e
trajtimit të barabartë për burrat dhe gratë në punësim.

Po në prill 2004 u adaptua direktiva mbi lejet e qëndrimit të

lëshuara për qytetarët e vendeve të treta, viktima të trafikut
të qenieve njerëzore.

Përsa i përket papunësisë, hendeku ndërmjet burrave dhe
grave qëndroi i pandryshueshëm sepse për vitin 2004 niveli i
papunësisë për gratë ishte 10% ndërsa për burrat 8.3%.

Në vitin 2004 proporcioni mesatar për punët me kohë të
pjesshme ishte 30.4% për gratë dhe 6.6% për burrat.

Harmonizimi i jetës profesionale me atë familjare mbetet një

sfidë e madhe. Për gratë me fëmijë të vegjël, niveli i punësimit
është 13.6 pikë më poshtë sesa për gratë pa fëmijë, ndërsa
niveli i punësimit për burrat me fëmijë të vegjël është 10 pikë
më shumë sesa për burrat pa fëmijë.

18
Për informacion më të detajuar shih: http://europa.eu/scadplus/leg/en/
cha/c10934.htm [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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Hendeku i pagesës ndërmjet burrave dhe grave duket të mos

ketë pësuar ndryshime, duke mbetur statik në Bashkimin
Europian prej rreth 15% në 2004.

Për sa u takon skemave të pensioneve, disa vende po i

ndryshojnë sistemet e tyre duke u dhënë të drejta pensioni

grave për periudhat e harxhuara për rritjen e fëmijëve apo

për kujdesin për persona të varur nga ato në marrëdhënie të
shkëputura pune.

Hendeku i pagës ndërmjet grave emigrante dhe atyre europiane
është 10%, ndërsa për meshkujt 4%.1919

Raport i vitit 2006: Zhvillimet kryesore

Komisioni komunikoi përgatitjen e “Platformës Udhëzuese
për barazinë ndërmjet grave e burrave”, e cila do të identifikojë
sfidat dhe veprimet për BE-në deri më 2010-ën.

Adaptimi nga Komisioni, Këshilli dhe Parlamenti Europian i

një Deklarate të Përbashkët mbi “Konsensusin Europian mbi
Zhvillimin”, i cili identifikoi barazinë gjinore si një nga pesë
parimet kyçe të politikës së zhvillimit.

Integrimi i barazisë gjinore u konsiderua si një prioritet i
Strategjisë së re të BE-së për Afrikën.
Barazia gjinore dhe punësimi

Në fushën e punësimit, dallimet ndërmjet burrave dhe grave
kanë mbetur një dekadë pas, falë hyrjes masive të grave në

tregun e punës. Niveli i punësimit në BE u ngrit në 55.7% in
2004, 0.7% më shumë në krahasim me vitin 2003.

19
Për informacion më të detajuar shih: http://europa.eu/scadplus/leg/en/
cha/c10315.htm [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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Në nivel politik, për integrimin gjinor Komisioni inkurajon
Shtetet Anëtare të:
•

Promovojnë partneritet dhe dialog ndërmjet të gjitha

•

Fuqizojnë zbatimin e parimit të integrimit gjinor në të

•
•

partive në vendimmarrje politike dhe faza zbatuese;
gjitha sferat politike;

Forcojnë integrimin gjinor në të gjithë kapitujt e Programit
Reformues Kombëtar (PRK);

Mbështesin mirëfunksionimin e makinerisë kombëtare
në mbështetje të barazisë gjinore, duke përfshirë të gjithë
organet që promovojnë barazinë.2020

Raporti i vitit 2008 vlerëson se 7.5 milion vende pune, nga 12
milion të hapura që nga viti 2000, janë zënë nga gratë.

Niveli i punësimit për momentin është 57.2%. Ky nivel është
3.5% më i lartë në krahasim me vitin 2000, ndërkohë që niveli
i punësimit të burrave është rritur vetëm me 1%.

Niveli i punësimit për gratë e moshës mbi 55 vjeçe është

rritur më shpejt në krahasim me atë të burrave të të njëjtës
grupmoshë (është momentalisht 34.8%, që nënkupton 7.4
pikë më shumë në krahasim me vitin 2000).

Hendeku i pagesës është stabilizuar në 15% që në vitin 2003,
në krahasim me 16% që ishte në vitin 2000.

Ndarja sektoriale dhe e vendeve të punës sipas gjinisë nuk
është shuar, përkundrazi është në rritje në disa vende.

Proporcioni i grave menaxhere në biznese ka mbetur në 33%
dhe ka një progres shumë të vogël të rritjes së numrit të grave
20
Për informacion më të detajuar shih: http://europa.eu/scadplus/leg/en/
cha/c10153.htm [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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në politikë.

Papunësia në kohë të gjatë është akoma shumë e zakonshme

ndërmjet grave. Ajo arrin në 4.5% për gratë, krahasuar me 3.5%
për burrat.

Rreziku i varfërisë, veçanërisht për gratë mbi moshën 65

vjeçare arrin në 21%, që do të thotë 5% më shumë sesa për

burrat, është forcuar nga karriera me periudha të shkurtra, e
ngadaltë dhe jo e mirëpaguar.2121

1.4 Rekomandime dhe hapësira të reja veprimi
Sipas objektivave të vendosura në Lisbonë, Bashkimi Europian
ka marrë përsipër të arrijë të ketë deri në 2010-ën ekonominë

më konkurruese dhe dinamike me bazë njohurish në botë.
Pjesëmarrja aktive e grave në tregun e punës dhe zvogëlimi

i hendekut ndërmjet sekseve në fusha të ndryshme janë
jetësore për arritjen e kësaj objektive.

Gjithashtu është mëse efikase për Shtetet Anëtare të vazhdojnë

përpjekjet e tyre për sigurimin e trajtimit të barabartë për burrat

dhe gratë në tregun e punës dhe të arrijnë objektivin e Lisbonës
për rritjen e punësimit të femrave deri në 60% për 2010.

Po kështu shtetet anëtare duhet të përqendrojnë përpjekjet
për harmonizimin e jetës familjare me atë profesionale. Një

nga këto synime janë objektivat e Barcelonës për kujdesin ndaj
fëmijës (të përpiqet të sigurojë kujdesin për 33% të fëmijëve të

moshës nga 0 deri më 13 vjeç dhe të 90% të tjerëve nga 3 vjeç e
derisa të mbushin moshën e shkollës deri në vitin 2010).

21
Për informacion më të detajuar shih : http://europa.eu/scadplus/leg/en/
cha/c10167.htm [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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2. Treguesit e hendekut gjinor në
vendet e Bashkimit Europian
2.1 Vështrim i përgjithshëm
Përtej të qenit një e drejtë themelore dhe një vlerë e
përbashkët, barazia gjinore mbetet një kusht i domosdoshëm
për rritjen ekonomike, punësimin e veçanërisht për

garantimin e kohezionit social në një shoqëri moderne.
Barazia e pjesëmarrjes së burrave dhe grave në proceset
vendimmarrëse socio-ekonomike simbolizon gjithashtu edhe
nivelin e pjekurisë politike së një shoqërie.

Sigurimi i mundësive të barabarta dhe arritja e një ekuilibri

gjinor në kushte barazie mbetet një prej prioriteteve më të
spikatura në politikat e Bashkimit Europian. Politikëbërja
Europiane ka investuar në krijimin e një kuadri të favorshëm në

këtë drejtim dhe së bashku me aktorët e tjerë shoqërorë është
në pritje të progresit për përmirësimin e situatës. Pavarësisht

ecurisë pozitive të viteve të fundit, gratë vazhdojnë të jenë të

në pozicion të pafavorshëm përsa i përket disa treguesve si
punësimi, paga, përfaqësimi politik etj. në shumë prej vendeve
të Bashkimit Europian.
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Konkretisht, për 27 vendet e BE-së niveli i punësimit në vitin

2007 për gratë e moshës nga 15 deri në 64 vjeç ishte vetëm

58,8%, mjaft i ulët nëse krahasohet me pjesëmarrjen prej
73,2% të burrave në tregun e punës. Vetëm rreth një e treta

e totalit të personave të punësuar si menaxherë janë gra. Në

po këto 27 vende anëtare të BE-së, hendeku ndërmjet pagave

të grave dhe atyre të burrave llogaritet në nivelin 15%, ndërsa
e vlerësuar vetëm për sektorin privat kjo diferencë mund të
arrijë deri në 25%.

Gratë në vendet e BE-së vazhdojnë të jenë të nënpërfaqësuara
në politikë. Gjatë vitit 2007, vetëm një e katërta e anëtarëve të

parlamenteve si dhe një e katërta e ministrave në qeveritë e
këtyre vendeve ishin gra.

Progresi i përfshirjes së grave në shoqërinë europiane ka
kulmuar në fushën e gjyqësorit ku është arritur barazia

gjinore, madje në disa raste gratë kanë edhe epërsi numerike

karshi burrave. Mund të konsiderohen rastet e Bullgarisë

me afro 76% gra dhe Rumanisë me 74% në gjykatat e larta,
ndërkohë që edhe gjykatëset në Hungari dhe Letoni kanë
tejkaluar gjykatësit duke përbërë respektivisht 60% dhe 58%
të numrit total.

Në këndvështrimin e shoqërisë shqiptare barazia gjinore

mbetet një sfidë e madhe, që kërkon vëmendjen e aktorëve

shoqërorë dhe politikë. Duke iu referuar statistikave mbi

dallimet gjinore në shoqërinë shqiptare vërehen hendeqe të

shumta si në punësim, pjesëmarrjen në vendimmarrje politike,
pjesëmarrje në pronësi etj. Niveli i punësimit të burrave arrin
deri në 85 %, ndërsa në rastin e grave maksimumi arrin në
65% duke krijuar në këtë mënyrë një diferencë të dukshme.
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Sipas Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara22,

pagat e grave janë 20 deri 50% më të ulta në krahasim me
ato të burrave, diferencë kjo që transmetohet në cenim të

pavarësisë financiare të gruas dhe më gjerë. Në Shqipëri, 92%
e pronësisë private të formalizuar i takon burrave dhe për

rrjedhojë rezulton që burrat kontribuojnë me rreth 84% të

produktivitetit ekonomik kombëtar. Aktualisht, vetëm 7,1% e
parlamentarëve shqiptarë janë gra, ndërsa ka vetëm dy gra
Ministre ndër 14 pozicione të tilla.

Barazia gjinore mbetet një sfidë e madhe globale, e cila
ndonëse në dimensione të ndryshme, prek shumicën e vende

demokratike. Vlerat e demokracisë duhet të bazohen në
përfaqësimin dhe pjesëmarrjen e të gjithë qytetarëve dhe
është e papranueshme që gratë, të cilat përbëjnë gjysmën e
popullsisë, të mos kenë shanse të barabarta për të kontribuar

në vendimmarrje. Respektimi i barazisë gjinore përbën

gjithashtu edhe një vlerë të shtuar në nivelin e sektorit privat,
duke qenë se tregjet mund të zgjerojnë potencialet e tyre
përmes shfrytëzimit të talenteve njerëzore pa dallim gjinie.

2.2 Hendeku gjinor në tregun e punës
Në vendet e Bashkimit Europian niveli i punësimit të burrave
është më i lartë se ai i grave.

22
Për informacion më të detajuar shih faqen zyrtare të PNUD-it në
Shqipëri: http://www.undp.org.al/index.php?page=MDG/mdg_albania&lng=al
[Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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Sipas statistikave të tremujorit të tretë të vitit 2007, në 27
vendet anëtare të BE-së niveli i punësimit për gratë nga 15-64

vjeç ishte 58,8% krahasuar me 73,2% për burrat. Danimarka

dhe Suedia (të dyja me 73,3%) si dhe Hollanda (70,1%) shënuan
nivelin më të lartë të punësimit për gratë. Ndërkohë Malta
(37.5%), Italia (46,9%) dhe Greqia (48,3%) shënuan normat më
të ulta.

Interesante është lidhja ndërmjet traditës kulturore dhe
shifrave të punësimit. Pesë vendet e BE-së që shënojnë
pjesëmarrjen më të madhe të grave në tregun e punës, me

shifra që luhatin midis 47 dhe 50%, që të gjitha kufizohen me
detin Balltik, konkretisht Estonia, Lituania, Letonia, Finlanda

dhe Suedia. Nga ana tjetër, në disa nga vendet që kufizohen

me detin Mesdhe gratë janë më pak të punësuara, si p.sh. në
Spanjë (41%), Itali dhe Greqi (39%), dhe Maltë (32%).

Dimensionet dhe karakteristikat e këtij hendeku luhaten
sipas shteteve. Për shembull në Itali apo Spanjë, ndonëse

pjesëmarrja e grave në tregun e punës është ndër më të ultat,
dallimi gjinor për angazhimin në postet menaxheriale nuk

shfaqet shumë domethënës (duke luhatur nga 5 deri në 7

pikë përqindjeje. Në vende të tjera siç janë Islanda, Finlanda,
Norvegjia dhe Suedia, ku përqindja e grave të punësuara është
ndër më të lartat, nuk reflektohet e njëjta tendencë në ndarjen
e posteve menaxheriale.

Sipas statistikave të vitit 2006, vetëm një e treta e menaxherëve

në pozicionet drejtuese në 27-tëshen e BE-së janë gra. Në të
gjithë vendet e BE-së numri i menaxherëve burra ishte më i

lartë sesa i grave, me numrin më të lartë të menaxhere gra të
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shënuar në Letoni dhe Lituani (41%), France (39%) dhe Hungari
(37%). Gjithsesi, tendenca e përgjithshme reflekton qartësisht

faktin se në të gjithë vendet e Bashkimit Europian gratë
janë më pak të përfaqësuara në pozicionet menaxheriale në
krahasim me burrat.

Në lidhje me treguesit e papunësisë, situata mes burrave

dhe grave në Bashkimin Europian është më e balancuar.
Konkretisht, sipas treguesve të janarit të vitit 2008, norma

e papunësisë ishte 7,4% për gratë në totalin e 27 vendeve,
krahasuar me 6,3% për burrat. Nivelet e papunësisë së grave

luhaten nga më të ultat në Hollandë, me 3,2% dhe Danimarkë

me 3.5%, ndërsa ndër vendet më papunësinë më të lartë janë
Greqia me 12,6% dhe Sllovakia me 12,4%.

Duke shqyrtuar statistikat e BE-së për punësimin e grave
në sektorin e arsimit, është shumë i dukshëm dallimi gjinor

bazuar tek të dhënat për punësimin në nivele të ndryshme të
arsimimit. Aktualisht 70% e mësuesve në sistemin fillor dhe të
mesëm janë gra, ndërsa ato përbëjnë vetëm 40% të mësuesve
në sistemin universitar.
Tabela 1: Punësimi
Niveli i
punësimit
për gratë e
grupmoshës 1564, Tremujori
tretë 2007

Niveli i
papunësisë
për gratë,
Janar
2008*

Pjesa e grave
mësuese 2005**

Shkolla
Fillore/
Mesme

Universiteti

Pjesa e
femrave
menaxhere
2006

Pjesëmarrja
e grave si:

Anëtare
parlamenti
2007***

Ministre
me
karrierë
2007***
24

BE 27

58,8

7,4

69,2

38,2

32,6

23

Belgjika

55,3

7,9

65,3

40,7

31,3

35

20

Bullgaria

58,5

5,7

81,0

45,0

30,5

22

22

6,8

71,3

40,1

29,2

15

17

Republika
40 | 57,3
Çeke

Niveli i
punësimit
për gratë e
grupmoshës 1564, Tremujori
tretë 2007

Niveli i
papunësisë
për gratë,
Janar
2008*

Pjesa e grave
mësuese 2005**

Shkolla
Fillore/
Mesme

Universiteti

Pjesa e
femrave
menaxhere
2006

Pjesëmarrja
e grave si:

Anëtare
parlamenti
2007***

Ministre
me
karrierë
2007***

Danimarka

73,3

3,5

:

:

24,3

37

37

Gjermania

64,3

7,5

63,8

34,4

27,4

32

38

Estonia

65,7

4,6

:

:

33,4

21

21

Irlanda

61,5

4,0

71,6

39,4

30,2

13

20

Greqia

48,2

12,6

58,7

36,0

26,3

16

6

Spanja

55,0

10,9

61,5

38,8

31,3

35

41

Franca

60,6

8,0

64,9

38,0

38,5

18

33

Italia

46,9

7,7

77,5

33,5

32,9

17

22

Qipro

62,4

4,2

69,0

41,6

16,1U

14

17

Letonia

64,7

4,5

86,2

57,9

40,6

19

22

Lituania

62,9

4,3

84,3

52,7

40,7

24

21

Luksembu- 55,0
rgu

5,8

57,3

:

25,9

25

20

Hungaria

51,0

7,5

78,6

38,8

37,1

11

20

Malta

37,5

7,3

68,5

26,7

18,6U

9

15

Hollanda

70,1

3,2

65,5

35,2

Austria

65,3

4,8

69,5

Polonia

51,5

9,3

75,9

Portugalia

62,3

9,3

74,2

Rumania

54,5

5,5

Sllovenia

63,6

6,0

Sllovakia

52,7

12,4

Finlanda

69,2

7,0

Suedia

73,3

5,9

Mbretëria e 65,5
Bashkuar

4,8

27,0

39

28

28,7

32

36

41,0

35,2

20

22

42,0

33,1

27

12

71,5

42,9

31,1

11

0

78,4

33,5

33,4

12

11

76,6

41,9

27,7

19

6

68,7

46,1

29,5

42

60

68,6

42,5

31,8

47

45

67,9

39,9

34,3

20

25

Burimi: Eurostat
:
Mungojne te dhena
u
Mungesë e besueshmërisë së të dhënave, për shkak të masës së ulët të kampionit
*
Danimarka: Dhjetor 2007, Greqia, Italia, Rumania: Tremujori 3-te/2007,
Britania Madhe: Nëntor 2007
**
EU 27 të llogaritur sipas të dhënave të dispunuara nga shtetet anëtare
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***
Burimi: Komisioni Europian, DG EMPL, baza e të dhënave mbi gruan dhe
burrin në vendimarrje.

2.3 Hendeku financiar në Bashkimin Europian,
karakteristikat
Komisionin Europian e konsideron barazinë gjinore si një ndër

prioritetet e politikave të tij, sidomos në lidhje me trajtimin
financiar të barabartë mes burrave dhe grave për të njëjtën

punë të kryer. Platforma Udhëzuese e BE-së për Barazinë
ndërmjet Grave e Burrave, e miratuar për periudhën 20062010 përvijon detajet e kësaj politike.23

Diskriminimi i gruas përmes pagës ka ndikim të gjithanshëm

në statusin e saj social-ekonomik, në jetën e saj profesionale
dhe më gjerë. Ky diferencim përbën gjithashtu një pengesë
serioze në kontekstin e pavarësisë ekonomike të grave.

Gjatë vitit 2005, diferencat mbi pagat mes gruas the burrit në
vendet anëtare të BE-së u vlerësuan në nivelin 15%, afërsisht

2 pikë më poshtë se niveli i vitit 1995. Kjo mungesë relative
e ndryshimit bën kontrast me rritjen e dukshme të nivelit të
punësimit të grave, një rritje kjo e vazhdueshme.

Megjithatë mbeten të konsiderueshme diferencat mes
shteteve të ndryshme anëtare në këtë këndvështrim, me
diferencën e pagave që luhatet nga 4% (Malta) deri në 25%
(Estoni, Qipro).

Diferenca e pagave është gjithashtu më e thellë sesa mesatarja

në rastin e kompanive në sektorin privat (25%), duke u luhatur
në sasi të konsiderueshme bazuar tek karakteristikat e

individit, kompanisë apo edhe llojit të punës. Për shembull,

diferenca e pagës rritet me rritjen e nivelit të përgjegjësisë,
23
Platforma udhëzuese e BE-së për barazinë ndërmjet grave e burrave (20062010). Botim i Qendrës së Aleancës Gjinore për Zhvillim. Tiranë, Mars 2008.
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moshës, nivelit të arsimit dhe vjetërsisë në punë. Përgjithësisht,
kualifikimet dhe eksperiencat e marra nga gratë janë më pak
të shpërblyera financiarisht sesa ato të burrave.

Sipas statistikave të vitit 2002 nga Eurostati, industritë me

diferencat më të mëdha të pagave mes burrave dhe grave janë
industria përpunuese (me 34%) dhe ndërmjetësit financiarë

(me 37%). Nga ana tjetër sektorët me diferencat më të pakta
janë sektorët e ndërtimit (me 10%), hotelerisë dhe restoranteve
(me 18%) si dhe transportit dhe telekomunikacionit (18%).

Grafiku 1. Ndarja e grave dhe burrave në punësimin total dhe
në pozicionet menaxheriale, 2006*

I: Eurostat, LFS
*ISCO 121 (Drejtuesit dhe menaxherët ekzekutivë) dhe ISCO 13 (Menaxherët e
sipërmarrjeve të vogla); IS:2005

Grafiku 2. Hendeku gjinor në paga në BE, 2005 (në përqindje)

Burimi: Eurostat.
Të dhënat administrative janë përdorur për LU
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Grafiku 3. Hendeku gjinor i pagave, ndarja sipas karakteristikave
të ndërmarrjeve (në përqindje)

Sektorët

Industria totale & shërbimet
Minierat dhe guroret
Fabrikat
Elektriciteti, gazi & furnizimi me ujë
Ndërtimi
Tregtia
Hotele dhe restorante
Transporti & telekomunikacioni
Ndërmjetësia financiare

Përmasat e
sipërmarrjeve

Shërbimet e biznesit

1000+
500-999
250-499
50-249
10-49

Burimi: Eurostat: Analiza e Strukturës së fitimeve 2002.
(1)
hendeku gjinor i pagesës i paaxhustuar (GPG) përkufizohet si diferenca
mes mesatares bruto të të ardhurave për orë të burrave dhe grave si përqindje e
mesatares së fitimeve për orë bruto të burrave. Të dhënat e prezantuara më lart
(BE 27) mbulojnë sipërmarrjet, me 10 ose më shumë punonjës, në sektorët e
industrisë dhe shërbimeve duke përjashtuar administratën publike (NACE Rev.1.1
C to K).

2.4 Përfaqësimi i grave në politikë
Gjatë vitit 2007 afërsisht një e katërta e anëtarëve të
parlamenteve të vendeve anëtare të BE-së si dhe një e katërta

e ministrave të qeverive të BE-së ishin gra. Në po këtë vit,
nivelin më të lartë të pjesëmarrjes së grave në politikë e
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shënuan vendet skandinave, ku pothuajse gjysma e anëtarëve

të Parlamentit të Suedisë, afro 47% ishin gra, ndjekur nga

Finlanda me 42%, Hollanda me 39% dhe Danimarka me
37%. Nivelin më të ulët të pjesëmarrjes së grave në politikë e

shënon Malta me 9% si dhe Hungaria dhe Rumania me 11%
pjesëmarrje të grave në parlament. Më shumë se gjysma e

ministrave të qeverive në Finlandë (60%) ishin gra, ndjekur

nga Suedia me 45% dhe Spanja me 41%, ndërsa qeveria e
Rumanisë nuk kishte asnjë grua ministre.

Ka ende disa vende anëtare të BE-së ku gratë numërojnë më
pak se 15% të anëtarëve të parlamentit, me nivele mes 13% dhe
15% në Republikën Çeke, Irlandë dhe Qipro, 12% në Slloveni

dhe afro 11% në Hungari dhe Rumani. Ndërkohë që në Maltë
58 nga 64 anëtarët aktualë të parlamentit janë burra.

Gjatë 10 viteve të fundit ka pasur përmirësime të dukshme të

treguesve gjinorë për pjesën më të madhe të vendeve të cilat
kanë shfaqur disbalancat më të theksuara gjinore. Në 7 vende

të BE-së që përfshijnë Belgjikën, Greqinë, Francën, Qipron,
Letoninë, Portugalinë dhe Mbretërinë e Bashkuar, numri i
grave në parlament është dyfishuar që prej vitit 1997.

Nga ana tjetër nuk ka pasur përmirësime, madje ka pasur një
rënie të lehtë të këtyre treguesve në Republikën Çeke, Irlandë
dhe Hungari. Që të tre këto vende kanë ende përfaqësim më
të ulët se 15% të grave në parlamentet e tyre.

Ndryshimi më drastik i pjesëmarrjes së grave në politikë u
vërejt në Belgjikë, ku numri i grave në Dhomën e Ulët u rrit

nga 12% në vitin 1997 në 35% në vitin 2007. Ky ishte një rezultat
direkt i ndërhyrjes pozitive me politika mbështetëse. Në vitin
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2002 Parlamenti Belg miratoi një ligj me qëllim mbështetjen e

përfaqësimit të grave në zgjedhje, duke insistuar në barazinë

mes kandidatëve dhe dukshmëri të barabartë në fletët

e votimit (dy emrat e parë të listës nuk duhet të ishin të të
njëjtit seks). Në Francë prezantimi i një sistemi kuote formale
për kandidatët elektoralë në vitin 2000 kishte gjithashtu një

efekt domethënës në numrin e grave kandidate në zgjedhje,
edhe pse pjesa e grave që arrijnë të bëjnë pjesë në Parlament
është ende e ulët.

Grafiku 4. Numri (në përqindje) i grave në parlamentet
kombëtare (Dhomat e Ulta ku aplikohet), 1997 dhe 2007

Burimi: IPU; Komisioni Europian, DG EMPL, Baza e të dhënave për gratë dhe burrat
në vendimmarrje
1996- IPU (janar 1997); 2007= DG EMPL (tremujori katërt 2007)
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2.5 Përfaqësimi i grave në administratën publike
Në vendet e Bashkimit Europian gratë janë më pak të
përfaqësuara në nivelet e larta mes nëpunësve civilë
me eksperiencë sikurse edhe mes totalit të pozicioneve
vendimmarrëse. Gjatë vitit 2007, gratë numëronin afërsisht

29% të pozicioneve në nivele të larta, ndërsa zinin afro 34% të
pozicioneve dytësore në shkallët e hierarkisë.

Duke marrë parasysh vetëm 15 vendet anëtare që kishte BE-ja
deri në vitin 2004, ka pasur një përmirësim të lehtë të numrit

të grave që kontribuojnë në nivele të larta të administratës

nga 14% të numrit të përgjithshëm të nëpunësve civilë në
vitin 1999 në 18% në ditët tona. Fakti që mesatarja e vendeve
të 15-tëshes është 11% më e ulët se 27-tëshja (që e çon këtë nivel

në 29%) tregon akoma më tej ndikimin pozitiv të shteteve të
reja anëtare në përmirësimin e situatës së përgjithshme të

punësimit të grave në pozicione drejtuese në administratën
publike.

Ky ndikim sipas vendeve mund të shihet qartë në grafikun
Nr. 5 më poshtë. Vendet e pranuara së fundi në BE shënojnë
një epërsi deri në 30% të përfaqësimit të grave në shumicën e
vendeve anëtare të para 2004-s.

Në fakt, në përgjithësi ka pasur një progres domethënës në

promovimin e punësimit të gruas brenda administratës

qendrore në vendet e BE-së, ndërsa zënë afërsisht 33% të
pozicioneve drejtuese të dy niveleve më të larta hierarkike
krahasuar me 17% në vitin 1999.
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Grafiku 5 A: Gratë si nëpunëse shtetërore në dy prej pozicioneve
më të larta administrative sipas fushës së aktivitetit, 2007

Grafiku 5 B: Burrat si nëpunës shtetëror në dy prej pozicioneve
më të lartë administrative sipas fushës së aktivitetit, 2007

Burimi: Komisioni Europian, DG EMPL, baza e të dhënave për gratë dhe burrat në
procesin e vendimmarrjes

2.6 Progresi i përfaqësimit të grave në
sistemin e drejtësisë
Duke pasur parasysh që sistemi i organizimit të gjyqësorit në

shkallët e ulëta luhatet sipas vendeve, po marrim në shqyrtim

anëtarësinë në gjykatat e larta që përfaqësojnë majën e këtij
pushteti në sistemet kombëtare të gjyqësorit të vendeve të
Bashkimit Europian.
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Sipas statistikave të vitit 1999, vetëm 15% e gjyqtarëve në
gjykatat e larta të BE-së me 15 shtete ishin gra, ndërsa gjatë

vitit 2007 kjo shifër është rritur lehtësisht deri në nivelin
18%. Sikurse në rastin e nëpunësve civilë, edhe në këtë rast

fluksi i lartë i pjesëmarrjes së grave në gjykatat e vendeve të
reja anëtare ka pasur një efekt shumë pozitiv në balancën e
përgjithshme brenda vendeve të Bashkimit Europian.

Kështu, në rastin e gjyqësorit pjesëmarrja e grave në gjykatat
e larta arrin në një nivel mesatar prej 30%, duke përfshirë këtu
27 vendet anëtare aktuale. Vendet e përfshira rishtazi në BE
arrijnë një nivel përfaqësimi të grave në pushtetin gjyqësor

me mbi 60% më shumë në krahasim me përfaqësimin e tyre
në vendet anëtare të 15-tëshes së hershme të BE-së.

Në fakt, në disa nga vendet e reja gratë janë aktualisht në
maxhorancë mes gjyqtarëve të gjykatave të larta. Mund
të përmendim këtu rastin e Bullgarisë me afro 76% gra në

gjykatën e lartë dhe ai i Rumanisë me 74%. Ndërsa Hungaria,
Letonia dhe Sllovakia kanë arritur barazinë apo tejkaluar atë
me një pjesëmarrje të grave në pushtetin gjyqësor përkatësisht

në nivelin 60%, 58% dhe 50%. Nga ana tjetër, në Britaninë e
Madhe, Qipro, Spanjë dhe Portugali gjykatësit në karrierë në
sistemin gjyqësor mbeten në mënyrë të dukshme burra. Në
këto vende mbi 90% e gjykatësve janë burra.

Pavarësisht prezencës në nivel të konsiderueshëm të grave në
gjykatat e larta në disa prej vendeve të reja të anëtarësuara në

BE, në shumicën e rasteve pozicionet drejtuese mbeten ende në

duart e burrave. Republika Çeke është vendi i vetëm në këtë grup

që ka një grua si Kryetare të Gjykatës së Lartë, dhe së bashku me
Austrinë dhe Finlandën janë të vetmet vende që kontribuojnë
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në shifrën prej 11% të Bashkimit Europian në përgjithësi.

Në përgjithësi në BE grupi i gjykatësve që drejton secilën
prej gjykatave të larta kombëtare përbëhet mesatarisht prej
70% burra dhe 30% gra, por kjo balancë është influencuar në

mënyrë të dukshme nga numri i madh i grave në gjykatat
e disa prej vendeve që iu bashkuan BE-së në dy pranimet e

fundit, në mënyrë të veçantë Bullgaria me një pjesëmarrje

prej 76% të grave dhe Rumania me 74%. Në vendet e 15-tëshes
së para 2004-s, vetëm 18% të gjykatësve ishin gra.

Grafiku 6. Numri (në përqindje) i grave dhe burrave gjykatës në
Gjykatat e Larta, 2007

Burimi: Komisioni Europian, DG EMPL, Baza e të dhënave për gratë dhe burrat në
procesin e vendimmarrjes

Tabela 2: Demografia
Vdekshmëria
foshnjore*

Mosha e nënës në
lindjen e parë**

Mosha mesatare
në martesën e
parë, 2000

Mosha mesatare
në martesën e
parë, 2006, ***

Femra

Meshkuj

2000

2005

Femra

Meshkuj

Femra

Meshkuj

BE 27

80,9

74,6

27,4

28,1

26, 8

29,4

28,1

30,6e

Belgjika

82,3

76,6

27,6

:

26,4

28,5

27,3

29,5

Bullgaria

76,3

69,2

23,5

24,7

24,3

27,8

25,7

29,1

Republika
Çeke

79,9

73,5

24,9

26,6

24,5

27,3

26,7

29,6

Danimarka

80,7

76,1

27,3

28,4

29,7

32,2

30,7

32,9

Gjermania

82,4

77,2

28,2

29,1

27,5

30,2

28,9

31,5

Estonia

78,6

67,4

24,0

25,2

25,0

27,6

26,5

29,1

e
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e

e

e

e

e

e

Vdekshmëria
foshnjore*

Mosha e nënës në
lindjen e parë**

Mosha mesatare
në martesën e
parë, 2000

Mosha mesatare
në martesën e
parë, 2006, ***

Femra

Meshkuj

2000

2005

Femra

Meshkuj

Femra

Meshkuj

Irlanda

82,1

77,3

27,7

:

:

:

:

:

Greqia

81,9

77,2

28,0

28,5

27,0

30,8

28,3

31,9

Spanja

84,4

77,7

29,1

29,3

27,9

29,9

29,2

31,2

Franca

84,4

77,3

27,8

28,6

28,2

30,4

29,5

31,7

Italia

83,8

77,9

28,7

:

27,6

30,6

23,6

31,5

Qipro

82,4

78,8

25,3

27,5

26,1

28,9

26,7

29,5

Letonia

76,3

65,4

24,0

25,0

24,2

26,2

25,9

28,0

Lituania

77,0

65,3

23,9

24,9

23,6

25,8

25,0

27,3

Luksemburgu

81,9

76,8

28,3

29,0

27,3

29,9

29,2

31,5

Hungaria

77,8

69,2

25,1

26,7

24,7

27,4

26,9

29,7

Malta

81,9

77,0

:

:

:

:

26,5

29,0

Hollanda

82,0

77,7

28,6

28,9

27,9

30,5

29,2

31,7

Austria

82,8

77,2

26,4

27,2

27,3

29,8

28,9

31,4

Polonia

79,7

70,9

24,5

25,8

23,9

26,3

25,4

27,7

Portugalia

82,3

75,5

26,5

27,4

25,4

27,4

26,9

28,7

Rumania

76,2

69,2

23,7

24,8

23,4

26,9

25,2

28,5

Sllovenia

82,0

74,5

26,5

27,7

26,8

29,6

28,3

30,9

Sllovakia

78,4

70,4

24,2

25,7

24,0

26,7

26,2

29,0

Finlanda

83,1

75,9

27,4

27,9

28,2

30,2

29,3

31,5

Suedia

83,1

78,8

27,9

28,7

30,4

32,8

31,3

33,9

Mbretëria e
Bashkuar

81,1

77,1

29,1

30,0

27,2

29,3

:

:

Burimi për tabelën 2: Eurostat
e
parashikim. Per indikatoret e moshes se nenes ne lindjen e pare dhe ne
martese per BE 27, te dhenat jane te bazuara ne parashikime dhe ne seri
jo te plota te dhenash te cilat do te plotesohen ne vahdim, dhe per
rrjedhoje duhen trajtuar me kujdes.
:
Mungojne te dhena
*
Italia: 2004, Mbreteria e Bashkuar, 2005
**
Te dhena te vitit 2000 (Belgjika dhe Italia:1997, Qiproja: 1999); Te dhena
te vitit 2005 (Spanja, Franca, Letonia dhe Mbreteria e Bashkuar;
2006)
***
Te dhena te vitit 2006 (Belgjika dhe Malta: 2003, Italia dhe Qiproja: 2004,
Spanja: 2005)
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2.7 Jetëgjatësia për burrat dhe gratë në
Bashkimin Europian
Në të gjithë vendet anëtare të BE-së jetëgjatësia është më

e lartë për gratë sesa për burrat. Në vitin 2006, jetëgjatësia
mesatare në 27 vendet e BE-së ishte 80,9 vjeç për gratë dhe

74,6 vjeç për burrat. Jetëgjatësia për gratë luhatet mes 76

vjeç në Rumani, Bullgari dhe Letoni, deri në 84 vjeç në Francë

dhe Spanjë. Për detaje më konkrete sipas secilit vend të BE-së
shihni Tabelën 2.

2.8 Dallimet e aktiviteteve argëtuese për
burrat dhe gratë
Statistikat paraqesin edhe dallimet që burrat dhe gratë

shprehin gjatë aktiviteteve argëtuese. Sipas statistikave të
vitit 2007, burrat kanë frekuentuar relativisht më shpesh

kinemanë (përkatësisht 53% dhe 50%) ndërsa një pjesë mjaft
më e madhe e burrave morën pjesë në një aktivitet sportiv
(përkatësisht 53% dhe 29%). Po kështu një pjesë më e madhe

e grave zgjodhën teatrin (34% dhe 29%) apo kaluan kohën e
lirë për të lexuar një libër (74% dhe 67%). Detajet gjenden në
Tabelën 3 në vijim.
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Tabela 3. Aktivitete argëtuese, 2007, (në përqindje)
Gjatë 12 muajve të fundit ju keni:

BE 27

Shkuar në kinema

Shkuar në teater

Ndjekur një
aktivitet sportiv

Lexuar një libër

Femra

Meshkuj

Femra

Meshkuj

Femra

Meshkuj

Femra

Meshkuj

50

53

34

29

29

53

74

67

Belgjika

54

55

32

35

31

57

66

64

Bullgaria

23

21

25

17

12

36

65

49

Republika
Çeke

48

58

51

37

33

68

89

74

Danimarka

70

67

43

37

43

55

88

77

Gjermania

51

55

41

32

33

59

86

75

Estonia

33

37

57

39

34

50

83

75

Irlanda

66

65

38

29

48

77

81

68

Greqia

45

49

30

29

18

47

61

56

Spanja

52

60

24

26

25

51

60

58

Franca

65

62

24

22

27

46

76

65

Italia

50

58

29

23

29

54

61

65

Qipro

35

41

25

24

18

53

61

51

Letonia

35

38

51

30

40

58

81

67

Lituania

32

34

31

22

20

40

71

55

Luksemburgu

63

61

46

35

40

53

80

62

Hungaria

33

40

33

29

29

55

82

74

Malta

45

54

24

26

25

54

45

46

Hollanda

63

62

65

51

44

55

88

79

Austria

53

59

46

36

39

77

84

73

Polonia

38

43

20

14

21

47

69

58

Portugalia

34

44

17

20

22

54

51

48

Rumania

21

24

22

20

19

42

59

57

Sllovenia

44

51

42

30

39

62

78

66

Sllovakia

46

54

40

34

47

77

84

76

Finlanda

52

51

54

40

40

61

84

74

Suedia

72

70

50

44

45

63

92

81

Mbretëria
e Bashkuar

54

51

46

36

29

51

85

78

Burimi: Eurobarometri 67.1 (Vlerat kulturore Europiane). Komisioni Europian 2007
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3. Kuadri ligjor dhe institucional
për arritjen e barazisë gjinore
në Shqipëri
3.1 Barazia gjinore në Marrëveshjet mes BE-së
dhe Shqipërisë
Promovimi i barazisë gjinore jashtë BE-së theksohet në fushën

e gjashtë parësore të veprimit të Platformës Udhëzuese
të BE-së për Barazinë ndërmjet Grave e Burrave.24 Pika 6.1

trajton zbatimin e legjislacionit të BE-së në vendet e sapo

anëtarësuara, ato kandidate dhe kandidate të mundshme.
Gjithashtu, pika 6.2 shtjellon promovimin e barazisë gjinore

në Politikat Europiane të Fqinjësisë25, politikat e jashtme

dhe ato të zhvillimit. Me synim arritjen e barazisë gjinore në
24
Për më tepër informacion, shih Komunikatën e Komisionit Europian për
Këshillin, Parlamentin, Komitetin Europian Ekonomik dhe Shoqëror dhe Komitetin
e Rajoneve. Platforma Udhëzuese e BE-së për Barazinë ndërmjet Grave e Burrave
2006-2010. Përkthyer nga Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim. Tiranë, 2008. Ky
botim mund të gjendet edhe në faqet e internetit www.gad-al.org (në versionin
shqip) dhe http://64.233.183.104/search?q=cache:n59hS-vG7CEJ:ec.europa.eu/
employment_social/news/2006/mar/com06092_roadmap_en.pdf+Roadmap+
for+Equality+between+Women+and+Men&hl=en&ct=clnk&cd=1 (në versionin
anglisht) [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
25
Në anglisht European Neighbourhood Policies (ENP).
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vendet e sipërpërmendura, disa nga veprimet kyçe të marra
përsipër nga Komisioni janë:
•

•

Monitorimi dhe promovimi i integrimit gjinor, duke
përfshirë dimensionin gjinor si pjesë e rishqyrtimit tematik
dhe teknik, vlerësimet, si dhe ngritjen e kapaciteteve

Marrja e masave specifike në Politikat Europiane të

Fqinjësisë, ku në mënyrë të veçantë do t’i kushtohet

vëmendje integrimit gjinor në mbështetjen buxhetore
•

dhe programet sektoriale.

Promovimi i organizatave dhe rrjeteve të grave.

Pavarësisht natyrës së punës të BE-së, ku theksi kryesor i

vihet punës individuale të vetë shtetit kandidat ose kandidat
i mundshëm, nisur nga sasia e dokumenteve të nënshkruara
dhe kritereve të shumta në shumë fusha, të vëna si kusht për

anëtarësimin në BE, përfshi këtu dhe atë të barazisë gjinore,
mund të arrihet lehtësisht në përfundimin se sfidat kryesore
për Shqipërinë si vend kandidat qëndrojnë në zbatimin e

këtyre kërkesave, të përvetësuara në kuadrin ligjor vendas.
Për realizimin e këtyre kritereve, përveç përkushtimit të vetë
shtetit kandidat ose kandidat i mundshëm, BE ofron për

vendin në fjalë mbështetje financiare me anë të fondeve të
përcaktuara për këtë qëllim.26

Ndër marrëveshjet kryesore mes BE-së dhe Shqipërisë
përmendim:

26
Informacion më i detajuar në lidhje me këto fonde jepet në nënkapitullin
2.2 Asistenca Financiare
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i) Marrëveshja e Stabilizim Asociimit

Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA) u nënshkrua në

vitin 2007. Ajo reflekton drejtimet kryesore të kritereve të
anëtarësimit në Bashkimin Evropian:
1.

Demokracia dhe shteti i së drejtës, ku përfshihet respektimi
i të drejtave të njeriut dhe mbrojtja e pakicave kombëtare

2. Krijimi i ekonomisë së tregut, e aftë të përballojë
3.

konkurrencën

Adoptimi i acquis communautaire (legjislacionit të BE-së)

në legjislacionin e brendshëm dhe zbatimi i tij nëpërmjet
strukturave të duhura administrative dhe gjyqësore.

Me nënshkrimin e Marrëveshjes, Shqipëria merr mbi vete
një sërë angazhimesh, si dhe realizimin e tyre brenda afateve

të përcaktuara. Këto angazhime janë përcaktuar në Planin
Kombëtar për Zbatimin e MSA–së 2007- 2012.

Plani Kombëtar për Zbatimin e MSA–së 2007- 2012 / Të

drejtat ekonomike dhe sociale. Siç thuhet në nënkapitullin
për arritjen e barazisë gjinore, objektivi kryesor i qeverisë

në lidhje me këtë të fundit është “harmonizimi në mënyrë
progresive i legjislacionit shqiptar me atë të Komunitetit
në fushën e kushteve të punës, veçanërisht të shëndetit dhe

sigurisë në punë, mundësive të barabarta dhe bashkëpunimit
për lehtësimin e politikave shqiptare të punësimit, në kuadër të

forcimit të reformave ekonomike dhe të procesit të integrimit,
duke synuar mbështetjen e përshtatjes së sistemit shqiptar të

sigurimeve shoqërore me kërkesat e reja ekonomike dhe sociale,
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si dhe përfshirjen e përshtatjen e legjislacionit shqiptar me për

sa u përket kushteve të punës dhe mundësive të barabarta për
gratë. (Neni 77 dhe 99 i MSA-së)”.27

Megjithatë, deri më tani mungesa e mekanizmave konkretë
për zbatimin e ligjeve ekzistuese në mënyrë efikase ka

rezultuar në pabarazi të theksuar gjinore, e cila ndihmon në
mënyrë të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procesit të zhvillimit
ekonomik, demokratizimit dhe stabilitetit politik të vendit.28
ii) Partneriteti Europian me Shqipërinë

Ky dokument është një instrument i procesit të stabilizim

asociimit, me anë të së cilit synohet t’i ofrohet mbështetje

e mëtejshme qeverisë shqiptare për realizimin e integrimit
europian. Në këtë instrument identifikohen fushat parësore
ku nevojitet më tepër përpjekje dhe reforma. Kërkesa

kryesore e parashtruar në këtë dokument është përafrimi

i legjislacionit vendas me atë të Komunitetit. Partneriteti
Europian me Shqipërinë është një strukturë referimi për
asistencën financiare ofruar nga fondet e Komunitetit.29

Partneriteti Europian me Shqipërinë është miratuar me
Vendim të Këshillit mbi udhëzimet e politikave, i cili drejton

27
Plani Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
2007-2012. Dokument i Ministrisë së Integrimit. Tiranë, 2007. Për më shumë
informacion shih http://mie.gov.al/skedaret/1190023508-PKZMSA%202007%20
-%20finali.pdf [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
28
Metani, A. dhe Omari, S. Drejt rrugës për në BE; Monitorim i shanseve të
barabarta për gratë dhe burrat në Shqipëri. Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim.
Tiranë, 2006.
29
Për më tepër informacion shih http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/
r18011.htm [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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procesin e reformave në vend, duke vendosur parimet dhe
përparësitë për veprim në mënyrë që të ndihmojë vendet
kandidate të mundshme në rrugën e tyre gjatë procesit të
stabilizim-asociimit.30

Në mënyrë të veçantë, për barazinë gjinore dhe të drejtat
e grave dokumenti i Partneritetit Europian thekson
nevojën për:
•

Fuqizimin e ish Komitetit Shtetëror për Mundësi të
Barabarta, sot Drejtoria e Politikave të Shanseve të
Barabarta pranë Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale

•

dhe Shanseve të Barabarta

Përpjekje të mëtejshme në parandalimin e dhunës në
familje

Prioritetet e Partneritetit Europian 2007 në lidhje me barazinë
gjinore janë:
•

Lehtësimi i përfshirjes së grave në tregun e punës dhe

•

Më shumë përpjekje për parandalimin e dhunës në

përfshirja e tyre në proceset vendimmarrëse
familje

Rekomandimet kryesore dhe problematikat e identifikuara
janë:
•

Nevojitet veprim i mëtejshëm për të ndihmuar përfshirjen
e grave në tregun e punës dhe pjesëmarrjen e tyre në
procesin e vendimmarrjes

30
Për më tepër informacion shih faqen zyrtare të Ministrisë së Integrimit
http://www.mie.gov.al/?fq=brenda&d=6&gj=gj2&kid=111 [Parë për herë të fundit
më 5 shtator 2008].
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•

Ligji i Barazisë Gjinore nuk siguron mbrojtje të plotë
kundër diskriminimit mbi baza gjinore siç parashikohet
nga acquis dhe gjithsesi në të shumtën e rasteve nuk është

•

•

zbatuar

Duhet më tepër punë për sigurimin e një strategjie
kombëtare, legjislacionin zbatues, strukturat dhe stafin e
trajnuar

Ligji i ri për dhunën në familje nuk e bën dhunën në
familje një shkelje specifike dhe nuk parashikon çështjen
e martesës së detyruar

Zbatimi i Partneritetit Europian me Shqipërinë monitorohet në
kuadër të procesit të stabilizim asociimit dhe mekanizmave të

tij. Në mënyrë specifike, Komisioni prezanton raportin vjetor,
i quajtur Raporti i Progresit për Shqipërinë. Qëllimi i Raportit të
Progresit është të monitorojë, vlerësojë e raportojë arritjet e
vendit kandidat ose kandidat i mundshëm gjatë vitit, në këtë

rast të Shqipërisë. Në Raportin e Progresit për vitin 2007 i jepet
rëndësi e veçantë barazisë gjinore, duke nënvizuar arritjet dhe
mangësitë në këtë fushë. Siç thuhet në Raport:

“Përsa i përket barazisë gjinore, Shqipëria po përafron

në mënyrë progresive legjislacionin për kushtet e punës

dhe mundësitë e barabarta me standardet evropiane.
Megjithatë, Komiteti Shtetëror për Mundësi të Barabarta
mbetet i dobët/jo efikas dhe Akti i Barazisë Gjinore mbetet

kryesisht i pazbatuar. Nevojitet ndërhyrje e mëtejshme
për të lehtësuar përfshirjen e grave në tregun e punës dhe

pjesëmarrjen e tyre në procesin e vendimmarrjes. Shqipëria
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mbetet në një fazë të hershme përsa i përket integrimit
gjinor në punësim si dhe në politika të tjera”. 31

3.2 Asistenca financiare
Qëllimi kryesor i ndihmës së ofruar nga BE për Shqipërinë,
kandidate e mundshme në BE, është të mbështesë progresin

e vendit drejt përmbushjes së kritereve të Konpenhagenit për

anëtarësim dhe të përgatisë vendin për integrimin në BE në
të ardhmen.

i) Instrumenti për Mbështetjen e Para Aderimit

Për vendet kandidate ose kandidate të mundshme, programet

dhe mbështetja financiare e KE-së janë përcaktuar në
Instrumentin për Mbështetjen e Para Aderimit.32 Ky instrument

adreson nevojat e vendeve përfituese në kontekstin e para
aderimit në mënyrën më të përshtatshme të mundur. Objektivi

kryesor është mbështetja ndaj zhvillimit institucional dhe
zbatimit të ligjit, të drejtat e njeriut, ku përfshihen të drejtat

e pakicave, barazia gjinore dhe mosdiskriminimi, reformat
administrative dhe ekonomike, zhvillimin ekonomik dhe

31
Për tekstin e plotë të Raportit të Progresit 2007 për Shqipërinë shih http://
ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/albania_progress_
reports_en.pdf [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
32
Në janar të vitit 2007 ky Instrument zëvendësoi një seri programesh
dhe instrumentesh financiare të BE-së për vendet kandidate ose kandidate të
mundshme, të quajtura PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS dhe instrumentin
financiar për Turqinë. Për më shumë informacion rreth Instrumentit të Para
Aderimit (IPA në anglisht) shih faqen e internetit të Ministrisë së Integrimit
http://www.mie.gov.al/?fq=brenda&d=7&gj=gj1&kid=117 [Parë për herë të fundit
më 5 shtator 2008].
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shoqëror, pajtimi dhe rindërtimi, si dhe bashkëpunimi rajonal
dhe ai ndërkufitar.

ii) Dokumenti i Planifikimit Tregues Shumëvjeçar 2007-2009
për Shqipërinë

Dokumenti strategjik i KE-së për mbështetjen e para aderimit
për Shqipërinë është Dokumenti i Planifikimit Tregues

Shumëvjeçar 2007-2009 për Shqipërinë. Në këtë dokument,
barazia gjinore trajtohet si një çështje e gjithëpërfshirë:

“Mundësitë e barabarta dhe mosdiskriminimi do të

respektohen për sa i takon gjinisë dhe pakicave në fazat
e programimit dhe zbatimit, veçanërisht në lidhje me
programet e ndihmës social-ekonomike”

Çështjet gjinore janë trajtuar edhe në pjesën I – Ndihma në

Tranzicion dhe Ngritja e Institucioneve. Duke iu referuar
sfidave politike, ndërmjet përparësive kryesore theksohet si
më poshtë:

“Mbështetja për grupet në nevojë (pakicat – ku përfshihen
romët, gratë, fëmijët, personat me aftësi të kufizuara) për

të kapërcyer situatën e tyre të vështirë ekonomike dhe

për t’i mbrojtur ata kundër diskriminimit. Mbështetje për
viktimat e trafikimit.”

Në këtë kontekst, synohet që programet që do të zbatohen
kanë për qëllim ngritjen e institucioneve dhe kapaciteteve
për organet që ofrojnë shërbime shoqërore, ku përfshihet

përfshirja sociale e grupeve në nevojë, pakicave dhe personave
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të trafikuar. Theksohet gjithashtu edhe mbështetja që duhet

ofruar për Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve
të Barabarta.33

3.3 Kuadri ligjor shqiptar lidhur me barazinë gjinore
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (1998), në nenin 18 të
saj, përcakton se “të gjithë shtetasit janë të barabartë përpara

ligjit dhe se askush nuk mund të diskriminohet për shkaqe të
tilla, si: gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a
filozofike, gjendja ekonomike, arsimore e sociale”.

Kodi Penal (1995), i miratuar më 21.03.1995, Ligji nr. 7905,
siguron barazinë mes burrit dhe gruas në të gjitha fushat
e jetës, shëndetit, pronës dhe dinjitetit. Sipas këtij Kodi, për
krime të njëjta, gratë marrin të njëjtat dënime si burrat.

Kodi Civil (2001), i miratuar me ligjin Nr. 8781, datë 03.05.2001,

u njeh grave të drejta të barabarta në të gjitha proceset ligjore,
siç është e drejta për të ngritur padi ndaj dikujt apo për t’u
gjykuar.

Kodi i Punës (2003), i miratuar në vitin 2003, njeh të drejta të

barabarta punësimi për si për burrat ashtu edhe për gratë. Të
drejta të barabarta gëzohen gjithashtu edhe për sa i përket

mbrojtjes në vendin e punës, pagesës së barabartë për punë
33
Për më tepër informacion rreth punës së kësaj Ministrie shih kapitullin
2.4.2 Mekanizmat kombëtarë të barazisë gjinore.
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me vlerë të njëjtë dhe pushimeve të paguara. Ky Kod stimulon
materialisht punëdhënësit/et për marrjen në punë të

punëkërkueseve gra dhe vajza. Formulimet e neneve të Kodit
të Punës bazohen në standardet ndërkombëtare të punës.

Kodi i Familjes (2003), i miratuar në vitin 2003, me Ligjin Nr.
9062, i njeh të drejtën e barabartë burrit dhe gruas të zgjedhin

lirisht angazhimet martesore dhe divorcin, si dhe të drejta
dhe detyrime të ndërsjella ndaj familjes dhe edukimit të
fëmijëve.

Ligji për Shëndetin Riprodhues (2002), Nr. 8876, datë 04.04.2002,
“Për Shëndetin Riprodhues” mbështet dhe garanton të drejtat

riprodhuese të grave. Në Nenin Nr. 1 të këtij ligji thuhet
shprehimisht se “Ky ligj rregullon organizimin, funksionimin
dhe mbikëqyrjen e të gjitha veprimtarive që zhvillohen në
fushën e shëndetit riprodhues, në institucionet shëndetësore
private dhe publike, mbron të drejtat riprodhuese të individit e

të çiftit dhe siguron që të drejtat riprodhuese të çdo individi të

mbrohen në përputhje me ligjet dhe politikat kombëtare e me
principe të tjera të njohura ndërkombëtare.”

Po në këtë ligj theksohet se “Çdo grua e lirë dhe e përjashtuar
nga çdo formë diskriminimi, detyrimi dhe dhune, ka të drejtë

për t’u kontrolluar e për të vendosur lirisht për të gjitha çështjet
që lidhen me seksualitetin e saj dhe shëndetin seksual dhe
riprodhues.”
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Ligji Për Një Shoqëri Gjinore të Barabartë (2004), Nr. 9198,
miratuar më 26.02.2004, plotëson kuadrin ligjor lidhur me të

drejtat e barabarta mes burrit dhe gruas. Ligji konsiston në
vendosjen e të dyja sekseve në pozita të barabarta në fushën

e punësimit, arsimit, vendimmarrjes, kundër diskriminimit
dhe ngacmimeve seksuale. Përveç kësaj, ky ligj parashikon
ndëshkim ligjor në rast se konstatohen shkelje të tij.

Ligji Për Masat Kundër Dhunës në Familje (2007), Nr. 9669,
miratuar në qershor 2007, përbën një nga nismat më të
suksesshme për përafrimin e legjislacionit shqiptar me

standardet ndërkombëtare në fushën e legjislacionit kundër
dhunës në familje. Ky ligj është pjesë thelbësore e kuadrit

antidiskriminues të legjislacionit shqiptar, hartuar në

vazhdën e zbatimit të akteve të detyrueshme ndërkombëtare,
si CEDAW, apo akteve të tjera të miratuara nga Bashkimi
Europian. Ky ligj u paraqit në Parlament me kërkesë-firmën e
20.000 qytetarëve shqiptarë.
Qëllimet e këtij ligji janë:
•

Parandalimi dhe reduktimi i dhunës në familje në të gjitha

•

Garantimi i mbrojtjes me masa ligjore të pjesëtarëve të

format e saj, me anë të masave të përshtatshme ligjore

familjes, të cilët janë viktima të dhunës në familje, duke
iu kushtuar vëmendje të veçante fëmijëve, të moshuarve
dhe personave me aftësi të kufizuara
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Ligji Për Barazinë Gjinore në Shoqëri (2008), Nr. 9970, është

ligji më i fundmë i miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë më
25.07.2008. Pritet që aprovimi i këtij ligji të përmirësojë
efektshmërinë e ligjit lidhur me barazinë gjinore dhe të
shërbejë në përforcimin e mekanizmave institucionalë të
zbatimit të kuadrit ligjor mbi barazinë gjinore në Shqipëri.
Qëllimet i këtij ligji janë:
•

Sigurimi i masave mbrojtëse nga diskriminimi për shkak

•

Përcaktimi i masave për garantimin e mundësive të

•

të gjinisë

barabarta për gratë e burrat

Përcaktimi i përgjegjësive të autoriteteve shtetërore,
qendrore dhe vendore për zbatimin e politikave që nxisin
arritjen e barazisë gjinore

Sipas Nenit 13 të këtij ligji, “Autoriteti shtetëror përgjegjës

për zbatimin e këtij ligji si dhe të programeve shtetërore për
barazinë gjinore është Ministri i cili mbulon çështjet e shanseve
të barabarta”.

Në të njëjtën kohë, në paragrafin 3 të po këtij neni theksohet se

“Institucionet shtetërore, si në nivelin qendror dhe atë vendor,

kanë detyrimin ligjor për të bashkëpunuar me ministrin përkatës,
për shkëmbimin e informacionit dhe lehtësimin e përmbushjes

së funksionit të tij. Për këtë qëllim, në çdo ministri emërohet një
nëpunës që merret me çështjet e barazisë gjinore.”

Duke qenë se ky ligj i jep rëndësi të veçantë rolit të institucioneve

përgjegjëse për zbatimin e tij në arritjen e objektivit kryesor,
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parashikon gjithashtu edhe ngritjen e Këshillit Kombëtar
të Barazisë Gjinore, një organ këshillimor i kryesuar nga

ministri që mbulon çështjet e barazisë gjinore. Në përbërje

Këshilli ka dhjetë përfaqësues të përcaktuar nga qeveria dhe
tre nga shoqëria civile. Detyra kryesore e këtij organi është të

këshillojë qeverinë në përcaktimin e politikave shtetërore për

barazi gjinore. Gjithashtu ai siguron integrimin gjinor në të
gjitha fushat, vlerëson gjendjen konkrete të barazisë gjinore
në vend, etj.

Fushat e trajtuara në këtë ligj përfshijnë pjesëmarrja në
procesin e vendimmarrjes, mbrojtja dhe trajtimi i barabartë
në marrëdhëniet e punës, në arsim dhe kualifikim dhe në
media.

Ligji Për Parandalimin e Dhunës në Familje hyri në fuqi në

dhjetor të vitit 2007. Duke qenë se mungojnë mekanizmat
e zbatimit, ky ligj paraqet vështirësi në zbatim. Ministria e

Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta duhet
të sigurojë përfshirjen e amendamenteve në ligjin “Për

Parandalimin e Dhunës në Familje” dhe të bashkërendojë me
efikasitet përpjekjet për njohjen dhe zbatimin e tij.
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3.4 Politikat dhe mekanizmat kombëtarë të barazisë
gjinore në Shqipëri
3.4.1 Strategjitë kombëtare të barazisë gjinore
i) Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Kundër
Dhunës në Familje dhe Plani i Veprimit 2007-2010

Në Korrik të vitit 2006, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe
Shanseve të Barabarta ndërmori iniciativën, duke përfshirë

në këtë proces edhe aktorë të shoqërisë civile, për hartimin e
Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore dhe kundër Dhunës
në Familje dhe Planin e Veprimit. Rezultati ishte një dokument

politikash pro barazisë gjinore dhe kundër dhunës në familje,
të harmonizuara me
civile.

iniciativat e përpjekjet e shoqërisë

Kjo strategji shënon një hap përpara drejt harmonizimit të
kërkesave dhe standardeve për çështjet e përkatësisë gjinore

dhe integrimin e tyre në politikat dhe programet publike: nga
Konferenca e Pekinit 1995, procesi i përafrimit të legjislacionit

shqiptar me atë të BE-së, Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit

etj. Megjithatë, zbatimi i Strategjisë mbetet një sfidë për të
ardhmen, ku detyra kryesore i takon MPçSShB-së, si auteritet
përgjegjës për zbatimin e Kësaj Strategjie, në koordinimin e

përpjekjeve për zbatimin e saj ndërmjet të gjitha ministrive

të linjës, shoqërisë civile dhe gjithë aktorëve të tjerë të
përfshirë.
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Synimi i Strategjisë është “të paraqesë rrugët dhe mekanizmat

institucionalë për përfshirjen e çështjeve gjinore në politikat

publike, për zbutjen e dallimeve gjinore dhe dekurajimin e
parandalimin e dhunës në familje”.

Vizioni i Strategjisë është “arritja e zhvillimit ekonomik
dhe social të vendit dhe hartimi e zbatimi i politikave të

përshtatshme për realizimin e barazisë gjinore, të cilat do të
shërbejnë si premisë për programimin e objektivave që lidhen

me barazinë gjinore, aksesin e barabartë të burrave dhe grave

në vendimmarrje në nivel qendror e vendor, në fushën e arsimit,
shëndetësisë, punësimit, shërbimeve publike, parandalimin e
dhunës në familje, etj”.

Përparësitë strategjike të saj të listuara në Planin përkatës të
Veprimit janë:
•

Forcimi i mekanizmave ligjorë dhe institucionalë mbrojtës

•

Fuqizimi i gruas nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes së saj

•
•
•

•
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me qëllim sigurimin e barazisë gjinore në Shqipëri
në vendimmarrje

Fuqizimi ekonomik i gruas dhe rritja e mundësive të saj
për punësim dhe kualifikim profesional

Promovimi i aksesit të barabartë të grave dhe vajzave në
arsimin cilësor

Përmirësimi i situatës sociale të grave dhe vajzave në

rrezik nëpërmjet rritjes së qasjes së tyre ndaj shërbimeve
sociale cilësore

Përmirësimi i shëndetit të popullsisë duke rritur

gatishmërinë e sistemit shëndetësor ndaj nevojave të
•

veçanta shëndetësore të grave dhe burrave.

Përmirësimi i rolit të medias për një mentalitet të ri, i cili
t’i përgjigjet zhvillimit të kohës lidhur me barazinë gjinore

në shoqëri dhe rritjen e përfaqësimit të grave dhe vajzave
•

•

në këtë profesion

Rritja e ndërgjegjësimit ndaj dukurisë së dhunës në familje

dhe marrja e masave për të ndihmuar viktimat nëpërmjet
ndryshimit të qëndrimeve

Mbrojtje ligjore dhe administrative, si dhe mbështetje
për individë të prekur nga dhuna në familje dhe për
dhunuesit

ii) Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (2007-2013)

Kjo Strategji është aprovuar nga Këshilli i Ministrave në Mars
2008.

Synimi i kësaj Strategjie në fushën e barazisë gjinore është

“arritja e barazisë gjinore nëpërmjet integrimit të perspektivës

gjinore në të gjitha aspektet e hartimit dhe zbatimit të politikave.
Kjo do të thotë pjesëmarrje e barabartë e grave/vajzave dhe e

burrave/djemve në jetën shoqërore, ekonomike e politike të
vendit, si dhe mundësi të barabarta për shërbime publike, duke

siguruar rezultate të barabarta për të dyja gjinitë, në mënyrë
që të gëzojnë të gjitha të drejtat e tyre dhe t’i vënë në shërbim
të shoqërisë potencialet individuale”.

Një vend i veçantë i kushtohet edhe rëndësisë së trajtimit

të viktimave të prekura nga dhuna në familje, dhënies së
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informacionit për mbrojtjen e tyre nëpërmjet legjislacionit
penal dhe civil, këshillimit shëndetësor dhe mbështetjes

sociale, parandalimit dhe trajtimit të shenjave të hershme të
dhunës, si dhe vënies para ligjit të dhunuesve.

Vizioni i saj për shtatë vitet e ardhshme është krijimi i një vendi

me nivel të lartë jetese, të integruar në strukturat europiane dhe
euro-atlantike, demokratik dhe garantues të lirive e të drejtave
themelore të njeriut.

Përparësitë strategjike të saj janë:
•

Përmirësimi dhe zbatimi i kuadrit ligjor dhe institucional,

•

Rritja e përfaqësimit të grave dhe vajzave në proceset

•
•
•
•
•
•
•

i cili garanton barazinë gjinore

vendimmarrëse përmes ndryshimeve në ligjin zgjedhor

Fuqizimi ekonomik i grave përmes rritjes së numrit të tyre
si sipërmarrëse

Mënjanimi i dallimeve gjinore në arsim

Mbështetja për gratë dhe vajzat e pambrojtura përmes
fuqizimit të strukturave publike.

Përmirësimi i punës së sistemit shëndetësor
Parandalimi i dhunës në familje

Mbrojtja dhe drejtësia për viktimat e dhunës në familje
Mbështetja sociale për viktimat e dhunës në familje

Strategjia për Zhvillim dhe Integrim pasqyron gjithashtu

elementë të rëndësishëm të barazisë gjinore. Megjithatë,
sikurse u theksua më sipër, problematike mbetet zbatimi
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de facto i kuadrit ligjor dhe politikave ekzistuese lidhur me
barazinë gjinore në Shqipëri.

3.4.2 Mekanizmi kombëtar i barazisë gjinore

Për të dhënë një përkufizim lidhur me mekanizmin kombëtar
të barazisë gjinore është përdorur manuali për mekanizmin
institucional për nxitjen e barazisë gjinore, përgatitur

për Këshillin e Europës në vitin 2001 nga Giorgia Testolin:
“Mekanizmi për barazinë gjinore është një institucion qeveritar
dhe, në disa raste, strukturë parlamentare e krijuar për nxitjen

e përparimit të gruas dhe për të siguruar zotërimin nga gratë
të të gjitha të drejtave të tyre. Funksioni kryesor i tij është

të monitorojë dhe sigurojë zbatimin e ligjit, të parimit të
mosdiskriminimit dhe barazisë midis burrit dhe gruas”.

Historiku i mekanizmit kombëtar për barazinë gjinore në

Shqipëri ka kaluar nëpër etapa të ndryshme, duke hedhur
herë hapa para e herë pas. Në ravijëzim kohor, shkurtimisht
historiku i këtij mekanizmi është si më poshtë:
•

1991: Krijohet Sektori i Grave në Komitetin e Punës dhe

•

1994: Sektori i Grave në Komitetin e Punës dhe Pagave

•

Pagave

transferohet në Ministrinë e Punës dhe Mbrojtjes Sociale
të asaj kohe

1995: Menjëherë pas Konferencës së Pekinit, ky mekanizëm
u zëvendësua nga Sekretariati i Grave dhe Rinisë në
Ministrinë e Kulturës
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•

•

1997: Sekretariati i Grave dhe Rinisë në Ministrinë e

Kulturës u bë sërish pjesë e Ministrisë së Punës dhe
Mbrojtjes Sociale si Drejtori e Grave dhe Familjes

1998: Këshilli i Ministrave i rriti kompetencat e Komitetit
(tashmë) të Grave dhe Familjes në nivelin e Këshillit

të Ministrave. Në këtë kuadër, Kryetari/ja e Komitetit

raporton direkt tek Zv. Kryeministri si dhe buxheti i këtij
•

•
•

Komiteti është pjesë e buxhetit të Këshillit të Ministrave

2001: Komiteti Gruaja dhe Familja, me vendim të Këshillit
të Ministrave, ndryshon emrin në Komiteti i Barazisë
Gjinore

2003: Komiteti u vendos sërish nën varësinë e Ministrisë

së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta

2004: Pas aprovimit të Ligjit “Për një Shoqëri Gjinore të
Barabartë”, hierarkia e Komitetit u rrit sërish, së bashku
me detyrimin për të raportuar direkt pranë Zëvendës

•

Kryeministrit

2006: Komiteti për Barazi Gjinore u shpërbë dhe

shumica e përgjegjësive të tij iu transferuan Drejtorisë së

Përgjithshme të Shanseve të Barabarta pranë Ministrisë
së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta34

Misioni i kësaj drejtorie është “formulimi dhe zhvillimi i

politikave për nxitjen e barazisë në fusha të tilla si: barazia
gjinore, barazinë/pabarazinë në aftësi, problemet e pakicave

etnike, etno-kulturore dhe gjuhësore, pabarazinë moshore,
34
Fico, Delina. Legjislacioni dhe politikat gjinore: sa efektive janë ato? Në
Të jesh grua... Në Shqipëri, pas viteve 1990. Botim i Qendrës së Aleancës Gjinore për
Zhvillim. Tiranë, 2007.
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atë brezore e racore etj. Të nxisë barazinë gjinore dhe një

pjesëmarrje të gjerë të gruas në jetën ekonomike, politike e
kulturore të vendit”.35

3.4.3 Organizatat Jofitimprurëse

Një rol të rëndësishëm në përpjekjet për arritjen e barazisë
gjinore dhe fuqizimin e grave luajnë edhe organizatat
jofitimprurëse, qëllimi i punës së të cilave është sigurimi
i përmbushjes së angazhimit të shtetit për realizimin e

kushteve të anëtarësimit në BE. Për përmbushjen e këtij

synimi, organizatat funksionojnë herë si aktorë kryesorë në
ideimin dhe zbatimin e projekteve të ndryshme, dhe herë si
organe monitoruese. Puna e tyre ka për qëllim:
•

Përhapjen e njohurive në fushën e barazisë gjinore në

•

Ndërgjegjësimin e popullatës mbi rëndësinë e arritjes së

•
•

aktorë/grupe shoqërore kyçe

barazisë gjinore dhe respektimit e mbrojtjes së të drejtave
të grave

Monitorimin e situatës në vend

Monitorimin e punës së shtetit, si organ përgjegjës kryesor
për zbatimin e synimeve të sipërpërmendura

Bashkërendimi i punës mes organeve shtetërore dhe atyre
përfaqësuese të shoqërisë civile është tregues i përqafimit
të vlerave demokratike dhe respektimit e vlerësimit të

35
Për më tepër informacion rreth kësaj Drejtorie shih faqen e saj zyrtare
në internet http://www.mpcs.gov.al/dshb/ [Parë për herë të fundit më 5 shtator
2008].
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përfshirjes së grupeve shoqërore në procese vendimmarrës

dhe zbatuese. Megjithatë mbetet ende shumë për t’u bërë

deri në arritjen përfundimtare të barazisë gjinore, sidomos në
ndërgjegjësimin e vetë organeve përgjegjëse për përmbushjen
e këtij objektivi-kusht për integrimin e Shqipërisë në Europë.

3.5 Tregues të situatës së (pa)barazisë gjinore
në Shqipëri
Statistikat flasin për një diskriminim të dukshëm të grave në
pjesëmarrjen në tregun e punës, në diferencimin në sistemin e

pagave, në nivelin e papunësisë si dhe në pjesëmarrjen në pronën
private, përfaqësim apo vendimmarrje politike dhe më gjerë.

Bazuar në të dhënat e Anketës për Forcën e Punës kryer
nga INSTAT në qershor 2007 rezulton se burrat janë më të

favorizuar në tregun e punës sesa gratë përgjatë të gjithë

grupmoshave. Niveli i punësimit të burrave arrin deri ne 85%,
ndërsa në rastin e grave maksimumi arrin në 65%, duke krijuar
në këtë mënyrë një hendek të dukshëm.

Diferencat janë të dukshme edhe sipas grupmoshave.
Kështu, për grupmoshat 22-32 vjeç kjo diferencë shkon deri

në 15%, për t’u thelluar në 20% për grupmoshat 22- 42 vjeç.
Maksimumin e diferencës në nivelin e punësimin e arrin

grupmosha 52-59 vjeç, kohë kur burrat kanë një epërsi prej
25% në shanset për punësim.

Ndërsa vëzhgon punësimin e grave dhe burrave sipas

sektorëve vëren se gratë janë të punësuara mbi të gjitha në
sektorin bujqësor me një përfaqësim deri në 60,4%. Ndërkohë
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që kontributi i tyre në sektorin privat jo-bujqësor është në
nivelin 28,3%. Përsa i përket sektorit shtetëror, gratë dhe burrat
kanë nivele të krahasueshme punësimi.

Sipas Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara36,

pagat e grave janë 20 deri 50% më të ulta në krahasim me
ato të burrave, të cilët zotërojnë 92% të gjithë pronës private
dhe rezulton të kontribuojnë në rreth 84% të produktivitetit
ekonomik kombëtar.

Aktualisht vetëm 7,1% e parlamentarëve shqiptarë janë gra.
Ndonëse janë emëruar dy ministre gra, ndër 14 pozicione të

tilla, përgjithësisht kjo shifër ka qenë në nivelin e një gruaje
ministre.
Në

programin

e

saj

2005-2009, Qeveria

shqiptare

angazhohet të rrisë aksesin ndaj tregut të punës për gratë,
duke promovuar politikat e zhvillimit edhe në zonat rurale
dhe të largëta të vendit.

Në shqyrtimin e statistikave të INSTAT-it mbi treguesit

gjinorë të papunësisë rezulton se në krahasim me gratë burrat
gjenden më shpesh të papunë gjatë pjesës më të madhe të

jetës së tyre. Në mënyrë që të kuptohet me saktë ky fenomen,
duhet theksuar se të papunë konsiderohen ata individë
ekonomikisht aktivë të cilët janë në kërkim të një pune.

Kështu, për grupmoshat e reja nga 15 deri në 30 vjeç, gratë

preken dallueshëm më pak nga papunësia dhe diferenca me

burrat është në nivele të cilat shkojnë deri në shifra pothuajse
dyfish më të larta për burrat. E vetmja grupmoshë kur gratë
36
Për informacion më të detajuar shih faqen zyrtare të PNUD-it në
Shqipëri: http://www.undp.org.al/index.php?page=MDG/mdg_albania&lng=al
[Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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Grafiku 7. Niveli i punësimit sipas grupmoshave dhe gjinisë,
2007

Grafiku 8. Struktura e punësimit (15-64 vjeç) sipas gjinisë brenda
sektorëve, 2007
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preken lehtësisht më tepër nga fenomeni i papunësisë sesa
burrat është nga 34-47 vjeç, me një diferencë prej 2% në favor
të burrave.

Gratë preken nga papunësia më pak sesa burrat edhe në
grupmoshat e vona, konkretisht nga 52-62 vjeç, kur diferenca
mes tyre dhe burrave thellohet në afro 7% në favor të grave.

Grafiku 9. Shkalla e papunësisë sipas grupmoshave dhe gjinisë,
2007

Në krahasimin e gjendjes së pjesëmarrjes së grave në pronësi

të kompanive të ndryshme apo në pozicione menaxheriale,
gjendja e Shqipërisë në krahasim me vendet e rajonit
portretizohet në Tabelën 4. Ndonëse në nivele të krahasueshme

në dy kolonat e fundit të tabelës, situata në Shqipëri duket të
çalojë kryesisht në pjesëmarrjen e grave në pronësi ku shifra
është thellësisht më e ulët sesa mesatarja e rajonit.
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Tabela 4. Pjesëmarrja e gruas në biznes, krahasimi me rajonin
Përqindja e
firmave me
pjesëmarrjen e
grave në pronësi

Përqindja e
grave punonjëse
me kohë të
plotë

Përqindja
e grave në
pozicione
drejtuese

Shqipëria (2007)

10,83

37,47

11,04

Bosnje Hercegovina
(2005)

25,17

,,

,,

Kroacia (2007)

33,54

35,72

14,33

Maqedonia (2005)

17,53

,,

,,

Mali i Zi (2003)

23,21

45,52

8,27

Serbia (2005)

25

,,

,,

Burimi: Eurostat37

37
Për më shumë informacion shih: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_
product_code=KS-80-07-135 [Parë për herë të fundit më 5 shtator 2008].
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Shtojcë
Lista e akronimeve të emrave të shteteve

Belgjika		

BE

Luksemburgu		

LU

Republika Çeke

CZ

Malta			

MT

Bullgaria		
Danimarka		
Gjermania		
Estonia			

Irlanda			
Greqia			
Spanja			
Franca			

Italia 			
Qipro			

Letonia			
Lituania		

BG
DK
DE
EE
IE

EL

ES

FR
IT

CY
LV
LT

Hungaria 		

Hollanda		
Austria			
Polonia			

Portugalia		
Rumania		
Sllovenia		

Sllovakia		
Finlanda		
Suedia			
Mbretëria		
e Bashkuar

HU
NL
AT
PL

PT

RO
SI

SK
FI

SE

UK
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