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1. Konteksti socio-ekonomik i barazisë gjinore në 
Shqipëri

Normat shoqërore dhe trajtimi i pabarabartë ligjor i grave dhe burrave 
janë ende një pengesë për gratë në Shqipëri duke mos i lejuar ato 
të zhvillojnë njohuritë e tyre sipërmarrëse, besimin, si dhe aftësi të 
tjera1. Çelësi për nxitjen e fuqizimit ekonomik të grave dhe heqjen e 
normave dhe praktikave diskriminuese sociale, është mundësimi i 
qasjes së barabartë mbi produktet dhe shërbimet financiare në mënyrë 
që ato të mund të realizojnë plotësisht potencialin e tyre2. Për shkak të 
pabarazisë gjinore, gratë dhe vajzat vazhdojnë të privohen nga disa të 
drejta që konsiderohen themelore për njeriun, si dhe nga mundësitë për 
të zgjedhur vetë rrugën e tyre të zhvillimit. Diskriminimi ndaj grave dhe 
vajzave krahasuar me burrat dhe djemtë reflekton marrëdhënie pushteti 
të pabarabarta, të cilat në shumë raste përkthehen dhe zyrtarizohen në 
ligje e më pas përsëriten më tej në praktika dhe tradita.

Indeksi i Institucioneve Sociale dhe Gjinisë (SIGI), pranë Qendrës së 
Zhvillimit të OECD-së, është një indeks matës i diskriminimit ndaj grave 
në institucionet sociale (ligje formale dhe joformale, norma shoqërore 
dhe praktika) në 180 vende, përfshirë Shqipërinë. SIGI mbulon katër 
dimensione të institucioneve sociale diskriminuese, duke përfshirë 
fusha të mëdha socio-ekonomike që ndikojnë në jetën e grave. Këto 
dimensione janë: diskriminimi në familje; integriteti fizik i kufizuar; qasje 
e kufizuar në burimet prodhuese dhe financiare; dhe liritë e kufizuara 
civile3. SIGI përfshin 27 variabla të kombinuara në 16 tregues dhe 4 
dimensione, të cilat variojnë nga 0 kur nuk ka fare diskriminim, në 
100% për diskriminim shumë të lartë. Pra, kjo do të thotë që vlerat më 
të larta tregojnë pabarazi më të lartë. 

Vendet klasifikohen në pesë grupe: Nivel shumë i ulët i diskriminimit 
(SIGI <20%); Nivel i ulët i diskriminimit (20% <SIGI <30%); Nivel 
mesatar i diskriminimit (30% <SIGI <40%); Nivel i lartë i diskriminimit 

1  https://doi.org/10.1787/9789264202733-en 
2  http://www.oecd.org/dev/addressing-discriminatory-socialinstitutions-%20to-acceler 
  ate-gender-equality-G20-countries.pdf 
3  https://www.genderindex.org/sigi/ 
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(40% <SIGI <50%); Nivel shumë i lartë i diskriminimit (SIGI> 50%). 

Bazuar në raportin e SIGI, në vitin 2019, Shqipëria është kategorizuar si 
një vend me nivel relativisht të ulët të diskriminimit me një vlerë rreth 
23%. Më konkretisht, niveli i diskriminimit në familje në Shqipëri në vitin 
2019 ishte 33,3%, integriteti i kufizuar fizik 16,4%, qasja e kufizuar 
në burimet prodhuese dhe financiare 26% dhe liritë e kufizuara civile 
13,4%. Vlen të përmendet se Shqipëria ka bërë progres të ndjeshëm 
gjatë viteve, duke marrë parasysh që raporti i SIGI në vitin 2014, e kishte 
kategorizuar Shqipërinë si një vend me nivel të lartë të diskriminimit4. 

Indeksi i Paqes dhe Sigurisë së Grave, (WPS) është një indeks që mat 
autonominë dhe fuqizimin e grave në familje, në komunitet dhe në 
shoqëri. Indeksi i ri WPS i vitit 2019, analizon 167 vende për barazinë e 
grave dhe analizon trendet e nivelit të mirëqenies së tyre. Indeksi është 
strukturuar rreth tre dimensioneve themelore të mirëqenies së grave: 
përfshirja (ekonomike, sociale, politike); drejtësia (ligjet formale dhe 
diskriminimi joformal); dhe siguria në nivele individuale, komunitare dhe 
shoqërore, të cilat maten dhe përcaktohen në mënyrë sasiore përmes 
11 indikatorëve. Të gjitha vendet renditen në një shkallë 0-1, ku 1 është 
rezultati më i lartë i mundshëm. Në këtë raport, Shqipëria renditet në 
vendin e 57-të (indeksi: 0.759). Vendet e tjera të rajonit renditen si 
më poshtë: Bosnja dhe Hercegovina e 56-a (indeksi: 0.760), Mali i Zi i 
40-ti (indeksi: 0.791), Maqedonia e Veriut e 37-të (indeksi: 0.806) dhe 
Serbia e 24-ta (indeksi: 0.839).5 

Legjislacioni shqiptar nuk bën dallim midis grave që jetojnë 
në zonat rurale dhe atyre në zona jorurale (urbane). Gratë në 
zonat rurale e gjejnë veten në kushte më të këqija për sa i përket 
diskriminimit sesa ato në zonat urbane, sepse situata e tyre ekonomike 
është e dobët dhe zakonisht varet nga dërgesat e parave nga jashtë 
(remitancat). Për më tepër, në shumë familje rurale, gratë në shumë 
raste nuk janë të punësuara dhe varen financiarisht nga burrat e tyre 
ndërkohë që ato vetë kryesisht merren me punë shtëpie.6 Papunësia në 

4  https://www.genderindex.org/ranking/?region=&order=field_sigi_value19_value
  Note: Higher values indicate higher inequality 
5  https://giwps.georgetown.edu/wp-conten%20t/up%20loa%20ds/2019/12/WPS-Index- 
  2019-20-Report.pdf
6  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ALB/INT_CEDAW_ 
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zonat rurale është gjithashtu shumë e lartë, për faktin se gratë kryesisht 
merren me punë bujqësore ose blegtorale, të cilat përgjithësisht janë 
punë të papaguara. Ky është gjithashtu rezultat i perceptimit që në këto 
zona gratë supozohet të qëndrojnë në shtëpi dhe të mos kërkojnë punë 
jashtë shtëpisë së tyre. Për më tepër, puna e papaguar që lidhet me 
kujdesin në shtëpi është gjithashtu një aspekt i rëndësishëm i aktivitetit 
ekonomik, i cili ndikon në mirëqenien e individëve dhe në këtë rast 
të grave. Në pjesën më të madhe të kohës, gratë që nuk merren me 
një punë tjetër, jashtë shtëpisë, e kalojnë kohën e tyre duke gatuar, 
pastruar dhe kujdesur për fëmijët, të sëmurët dhe të moshuarit. Por, 
pavarësisht rëndësisë së mirëqenies së këtyre kategorive të njerëzve, 
puna e papaguar që përfshin kujdesin në shtëpi zakonisht mbetet jashtë 
agjendave të politikave. Kjo ndodh për shkak se ajo nuk vlerësohet sic 
duhet, ndryshe nga masat standarde të punës në treg, dhe është shumë 
e vështirë për t›u matur dhe më pak e rëndësishme për politikat në 
përgjithësi sesa puna e paguar.7 

Tregu i punës tregon një nivel të konsiderueshëm të pabarazisë midis 
grave dhe burrave në Shqipëri, të cilat janë më të mëdha se në EU-28. 
Gratë kanë nivele më të ulëta të pjesëmarrjes në fuqinë punëtore, nivele 
të ulëta të punësimit, si dhe nivele më të larta pasiviteti, kryesisht për 
shkak të përceptimeve mbizotëruese të roleve gjinore. Me anë të këtyre 
përceptimeve, përgjegjësitë shtëpiake si larja dhe hekurosja e rrobave, 
pastrimi i shtëpisë, gatimi, larja e enëve, kujdesi për anëtarët e familjes 
që janë të sëmurë ose kujdesi për fëmijët shihen si «punë të grave», 
dhe në këto kushte vendi i grave përceptohet të jetë në shtëpi.

Diferenca më e madhe në treguesit e tregut të punës midis grave dhe 
burrave është në nivelin e pjesëmarrjes në forcën e punës, me një 
hendek prej 17.2%. 8 Shkalla e punësimit për popullsinë e moshës 15-64 
vjeç është 66.7% për burrat dhe 52.4% për gratë. Gratë dhe burrat që i 
përkasin grupmoshës 15-64 vjeç janë kryesisht të punësuar në sektorin 
e bujqësisë, nga të cilat 42.3% janë gra9. Sektori i bujqësisë ka pjesën 

  NGO_ALB_46_7926_E.pdf 
7  http://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf 
8  http://www.instat.gov.al/media/6661/gender_equality_index_for_the_republic_of_ 
  albania_2020.pdf
9  https://china-cee.eu/2020/04/01/albania-social-briefing-albania-and-gender-inequality/ 
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më të lartë të të punësuarve me 36.4% të shkallës së përgjithshme të 
punësimit.

Nga perspektiva e normave shoqërore gjinore, që e shohin punën e 
papaguar të kujdesit në shtëpi si një privilegj i grave dhe vajzave, gratë 
nëpër rajone të ndryshme apo klasa të ndryshme socio-ekonomike dhe 
kulturore, kalojnë një pjesë të rëndësishme të ditës së tyre në përpjekje 
për të përmbushur pritshmëritë lidhur me rolin e tyre në familje. Sipas 
llogaritjeve të Institutit të Statistikave në Shqipëri (INSTAT), gjatë vitit 
2019 vlera e Indeksit të Pabarazisë Gjinore (GII) u rrit nga 0.07 në 
0.10, krahasuar me 2018. GII paraqet disavantazhe gjinore nga tre 
këndvështrime: shëndeti riprodhues, fuqizimi i grave dhe tregun e 
punës. Ky indeks shënon humbje të mundshme në zhvillimin njerëzor, 
si rezultat i pabarazive midis arritjeve të vajzave dhe grave kundrejt 
burrave dhe djemve në këto aspekte. GII mund të marrë një vlerë 0, kur 
arritjet e grave dhe burrave janë të barabarta, dhe një vlerë 1 ku një nga 
gjinitë ka rezultatet më të këqija të mundshme në të gjitha dimensionet. 
Prandaj, në rastin e Shqipërisë, GII tregon një humbje në zhvillimin 
njerëzor si rezultat i një pabarazie gjinore prej 10.0%. Ky përkeqësim i 
Indeksit të Pabarazisë Gjinore krahasuar me vitet e mëparshme vjen si 
rezultat i përkeqësimit të shkallës së vdekshmërisë së nënave, ndërsa 
të gjithë treguesit e tjerë (në lidhje me shëndetin riprodhues, fuqizimin 
e grave dhe tregun e punës) janë përmirësuar. Duhet theksuar këtu, që 
në përgjithësi të gjithë treguesit e përdorur në llogaritjen e GII kanë 
treguar përmirësime të lehta, por konstante, përveç vdekshmërisë së 
nënave, e cila me lëkundjet e saj ka luajtur rolin kryesor në ndryshimet 
në rënie të këtij treguesi.10

Një faktor tjetër i rëndësishëm që ka thelluar pabarazinë për gratë është 
hendeku midis legjislacionit dhe zbatimit të tij:

• Megjithëse janë kryer shumë përpjekje nga qeveria shqiptare për të 
ulur pabarazitë gjinore në dy dekadat e fundit, ende ekziston një hendek 
midis legjislacionit dhe zbatimit të tij në Shqipëri. Në këto rrethana, ka 
ende hapësirë për përmirësim në mundësimin e lidhjeve të strategjive 
të zhvillimit gjinor dhe atyre të zhvillimit rural.

• Pabarazitë gjinore mbeten të pranuara dhe të toleruara nga shoqëria, 

10  http://www.instat.gov.al/media/7376/burra-dhe-gra-2020.pdf 
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veçanërisht në zonat rurale, ku pabarazitë gjinore janë zakone më të 
rrënjosura thellë në shoqëri. Por kjo tregon një sfidë më të madhe për 
implementimin e ligjeve dhe politikave që lidhen me barazinë gjinore.11

Statistikat e të dhënave të Dhunës në Familje (DV) nga Policia e Shtetit 
Shqipëtar (tremujori i parë 2020), tregojnë se numri i rasteve të 
raportuara, i ndjekur nga ata që kanë kërkuar urdhra mbrojtje, ose të 
ndjekura sipas nenit specifik të Kodit Penal në lidhje me DV, ose numri 
i rasteve kur një urdhër mbrojtje është shkelur / prishur, etj., janë më 
të ulëta në krahasim me të dhënat për të njëjtin tremujor të një viti 
më parë (2019).12 Kjo tendencë e një numri më të vogël të rasteve 
të raportuara ishte e dukshme edhe gjatë marsit 2020, kur u shpall 
emergjenca nga Pandemia COVID-19, krahasuar me të njëjtin muaj të 
vitit të kaluar (Mars 2019). Por një rënie e ngjashme u pa edhe në 
vendet e tjera, dhe mendohet të jetë pasojë e mungesës së aftësisë së 
viktimave për të raportuar abuzimin për shkak të bllokimeve shumë të 
rrepta. Megjithatë, në realitet, Covid-19 ka çuar në një rritje të dhunës 
në familje. Si pasojë, pavarësisht faktit që statistikisht nuk ka rritje të 
rasteve të DV, kjo nuk ka ndikuar në vëmendjen që i kushtohet kësaj 
çështje. Gjatë muajve të parë të pandemisë, masat si karantinimi, distanca 
sociale, vetë-izolimi, ishin hapat më të rëndësishëm të ndërmarrë, për 
tu mbrojtur nga virusi. Në këtë drejtim, vëmendje e veçantë i është 
kushtuar çështjes së dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, duke 
marrë parasysh rrezikun e mundshëm të rritjes së saj gjatë periudhës 
së karantinës dhe vetë-izolimit.

1.1. Analizë e fokusuar në rajonin e Korçës, Pogradecit, 
Devollit, Prrenjasit

Korça konsiderohet si qendra rajonale e artit dhe kulturës në pjesën 
juglindore të Shqipërisë. Pozicioni i duhur gjeostrategjik ka luajtur një 
rol të rëndësishëm në zhvillimin e saj shoqëror, ekonomik dhe kulturor. 
Duke qenë në kufi me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut në territorin e 
Korçës kalojnë akse të rëndësishme transporti të cilat lidhin Shqipërinë 

11  http://www.fao.org/3/a-i5413e.pdf 
12  https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-righ 
  ts#{%2263001324%22:[0]}
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me Ballkanin Juglindor dhe më gjerë.13

Komuna e Prrenjasit ndodhet afër kufirit me Maqedoninë Veriore dhe 
jetesa e shumë familjeve varet nga puna sezonale në vendin fqinj. 
E njëjta gjë mund të raportohet dhe për rajonin e Devollit.14 Qyteti i 
Pogradecit është pjesë e qarkut të Korçës. Qyteti i Pogradecit u ndërtua 
në brigjet jugperëndimore të Liqenit të Ohrit dhe është një nga qytetet 
më të shquar të Shqipërisë për traditën e tij në pritjen e “turizmit 
familjar”. Pogradeci ka një pozitë të favorshme gjeografike sepse lidh 
shumë qytete midis tyre, por shërben edhe si pikë kalimi kufitar nga 
Republika e Maqedonisë dhe anasjelltas.15

Në përputhje me OECD (SIGI), Qendra Ballkanike për Bashkëpunim dhe 
Zhvillim (BCCD) dhe Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe Rinisë 
(Observatori), në bashkëpunim me Forumin për Zhvillim të Barabartë 
dhe mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Sllovenisë, kanë 
kryer një studim mbi Barazinë Gjinore (GE) në përgjithësi në Shqipëri 
dhe me fokus në Devoll, Prrenjas, Korce dhe Pogradec. Qëllimi kryesor 
i studimit është të vlerësojë gjendjen e barazisë gjinore në Devoll, 
Prrenjas, Korce dhe Pogradec përmes 4 dimensioneve të mëposhtme të 
indeksit gjinor të institucioneve sociale.16

•	 diskriminimi në familje (martesa e fëmijëve, përgjegjësitë familjare, 
trashëgimia, divorci)

•	 aktivitet i kufizuar fizik (dhuna ndaj grave, gjymtimi gjenital i 
femrave (FGM), gratë e zhdukura, autonomia riprodhuese (shëndeti 
dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese, SRHR)

•	 qasje e kufizuar në burimet produktive dhe financiare (sigurimi 
i aksesit në burime tokësore, burime jo-tokësore, shërbime 
financiare dhe të drejtat e vendit të punës)

•	 Liritë e kufizuara civile (të drejtat e shtetësisë, liria e lëvizjes, zëri 
politik, aksesi në drejtësi)

13  https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20albania/attachments/publica 
  tions/2019/05/english_web.pdf?la=en&vs=355
14  Municipality of Prrenjas official webpage: https://www.bashkiaprrenjas.gov.al/bash 
  kia-prrenjas-3/# 
15  https://www.albaniandf.org/wp-content/uploads/2018/07/esmp-Pogradec-Tushem 
  isht-en.pdf
16  https://www.genderindex.org/methodology/
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Studimi bazohet në tre procese paralele: i) analiza dhe gjetjet e 400 
pyetësorëve të kryer nga EIC, me qendër në Korçë, gjatë shtatorit dhe 
tetorit 2020, në bashkitë e Korçës, Devollit, Prrenjas dhe Pogradec - që 
synojnë identifikimin e perceptimeve individuale në 4 dimensione SIGI; 
ii) analiza dhe gjetje nga pyetesoret dhe grupet e fokusit, të kryera midis 
grupeve të ndryshme të synuara (këshilltarë bashkiak, profesionistë, 
njerëz intelektualë, staf administrativ) në bashkitë e Korçës, Devollit, 
Prrenjas dhe Pogradec, gjatë shtatorit dhe tetorit, në përputhje me 
protokollin të mbrojtjes nga COVID-19 dhe; iii) analizë mbi ndikimin e 
Covid në barazinë gjinore.

Më poshtë janë të dhënat dhe gjetjet nga pyetësorët dhe struktura e 
grupeve të fokusit të përfshirë:

o 47% e të anketuarve në pyetësorët individualë janë meshkuj dhe 
53% janë femra.

o 53% e tyre janë pjesë e grupmoshës ‘18 -29 ’ vjec dhe 47% janë 
mbi 29 vjeç.

o Bazuar në gjetjet në lidhje me arsimin, 2% e të anketuarve janë 
pa shkollë, 11% kanë mbaruar arsimin fillor, 41% kanë mbaruar 
arsimin e mesëm dhe 46% kanë një diplomë universitare.

o Në Devoll, Prrenjas, Korcë dhe Pogradec, meshkujt janë kontribuesit 
kryesorë financiarë në familje (63%), vetëm 8% e grave janë 
kontribuesit kryesor dhe 5% e fëmijëve të rritur janë kontribuesit 
kryesorë financiarë.

o Nga gjetjet, 25% e të anketuarve kanë deklaruar se ka edhe 
kontribues të tjerë kryesorë financiarë (si gjyshja / gjyshi ose 
remitancat) në familje.

Në seksionin më poshtë, janë paraqitur të dhënat e mbledhura nga 
pyetësorët të ndarë sipas 4 dimensioneve të SIGI.
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I. DISKRIMINIMI NË FAMILJE

i. Përgjegjësia në familje

Sipas Kodit të Familjes, burrat dhe gratë gjatë martesës kanë të njëjtat të 
drejta dhe detyrime dhe të dy mund të njihen si kryefamiljarë.17 Për më 
tepër, sipas ligjit, gratë dhe burrat kanë të njëjtat të drejta dhe detyrime 
kur bëhet fjalë për përgjegjësinë prindërore. Të dy bashkëshortët 
kanë detyrimin të kenë një vendbanim të përbashkët dhe vendbanimi 
i familjes zgjidhet nga të dy ata me një marrëveshje të ndërsjellë, ku 
të dy kanë të drejta të njëjta të vendosin. Referuar nenit 68, secili prej 
bashkëshortëve mund të caktojë bashkëshortin tjetër për ta përfaqësuar 
atë në regjimin pasuror martesor, në përputhje me parashikimet e Kodit 
Civil.18

Por, në zonat rurale, ekzistojnë stereotipe dhe pritshmëri më të forta 
gjinore mbi rolet e grave dhe burrave në familje. Burrat de-facto 
konsiderohen si kryefamiljarë të cilët gjithashtu, kanë kontroll mbi të 
ardhurat e familjes (si t’i shpenzojnë ato) dhe zgjedhin se ku të jetojnë, 
ndërkohë gratë zakonisht janë përgjegjëse për t’u kujdesur për familjen, 
fëmijët dhe anëtarët e tjerë të familjes që janë në nevojë . Përveç kësaj, 
nëse gratë dëshirojnë të udhëtojnë ose të largohen nga shtëpia, ato 
duhet të kërkojnë leje nga burri i tyre.19

17  https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/65148/89474/F1958881334/  
  ALB65148%20(English).pdf
18  https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/65148/89474/F1958881334/  
  ALB65148%20(English).pdf
19  http://www.fao.org/3/a-i5413e.pdf
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Grafiku 1: Kush vendos për blerje dhe shpenzime të ndryshme në 
familjen tuaj?

Grafiku 1 tregon se në Devoll, Prrenjas, Korcë dhe Pogradec, të dy prindërit 
marrin vendime për shpenzimet dhe blerjet në familje (72%). Në disa 
familje, baballarët janë ata që vendosin më shumë për shpenzimet dhe 
blerjet në një përqindje që shkon afërsisht në vlerën 22% dhe vetëm 
6% e nënave janë ato që marrin vendime të tilla në familje.

Grafiku 2: Kush e ka fjalën e fundit për shpenzimet me vlerë të lartë 
në familjen tuaj?

Grafiku i mësipërm tregon se kush e ka fjalën e fundit për shpenzimet 
me vlerë të lartë në familje, duke përfshirë blerjen e një shtëpie, 
blerjen e një makine, rregullimin e një shtëpie, blerjen e mobiljeve, 
pjesëmarrjen në një biznes etj. Siç tregon grafiku, në 72% të familjeve, 
të dy prindërit kanë të njëjtën të drejtë të vendosin se si të shpenzojnë 
para për shpenzime me vlerë të lartë. 22% e njerëzve që i janë përgjigjur 
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pyetësorit, pohuan se në familjen e tyre, vetëm babai i tyre vendos për 
shpenzime me vlerë të lartë dhe vetëm 5% pohuan se ishtë nëna ajo që 
vendoste për blerjet me vlera të mëdha në familje.

Grafiku 4: Kush vendos për edukimin/shkollimin e fëmijëve?

Në pjesën më të madhe të familjeve në Devoll, Prrenjas, Korcë dhe 
Pogradec, të dy prindërit vendosin për arsimin e fëmijëve (46%). 
Sidoqoftë, një përqindje e madhe, në rreth 40% të familjeve, janë vetë 
fëmijët që marrin vendimin për studimet e tyre. Vetëm një përqindje e 
vogël e baballarëve (9%) dhe nënave (4%) vendosin vetë për arsimimin 
e fëmijëve të tyre.

Grafiku 5: Gruas i takon të kujdeset për shtëpinë dhe të gatuaj për 
familjen

Siç tregon grafiku, 40% e të anketuarve pajtohen pjesërisht me faktin 
që gratë duhet të kujdesen për shtëpinë dhe të gatuajnë për familjen 
dhe 17% janë plotësisht dakord me këtë. Ndërkohë 24% e të anketuarve 
janë plotësisht kundër faktit që gratë duhet të kujdesen për shtëpinë dhe 
të gatuajnë për familjen dhe 14% janë pjesërisht kundër. Përqindja e 
lartë e njerëzve që mendojnë se gratë janë përgjegjëse për kujdesin për 
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shtëpinë dhe gatimin për familjen, konfirmon edhe një herë pikëpamjen 
teorike se në Devoll, Prrenjas, Korçë dhe Pogradec ekziston një përceptim 
i përgjithshëm se gratë duhet të kujdesen për punët e shtëpisë.

Grafiku 5: Ndarja e punëve të shtëpisë midis burrit dhe gruas është e 
drejtë

Grafiku i mësipërm tregon se afërsisht 70% e të anketuarve pajtohen 
me faktin se ndarja e punëve të shtëpisë midis burrit dhe gruas është e 
drejtë dhe 26% nuk pajtohen që ekziston një ndarje e drejtë e punëve 
të shtëpisë midis gruas dhe burrit. Kjo përgjigje tregon se, jo vetëm që 
ndarja e punës në familje bëhet sipas roleve gjinore, por që këto role 
perceptohen të jenë të përshtatshme dhe të drejta. Këto përceptime 
bazohen në praninë e fortë të ndasive të roleve gjinore, të cilat vazhdojnë 
të tregojnë normat dhe praktikat tradicionale.

Grafiku 6: Gjatë fëmijërisë tuaj babai juaj ka kaluar kohë të mjaftueshme 
me ju

Sipas përgjigjeve të të anketuarve, 80% e tyre kanë pohuar se babai i 
tyre ka kaluar mjaft kohë me ta gjatë fëmijërisë së tyre dhe vetëm 20% 
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nuk ndjejnë që babai i tyre ka kaluar kohë të mjaftueshme me ta gjatë 
fëmijërisë. Arsyet pas këtyre përgjigjeve mund të jenë të ndryshme, por 
mungesa e kohës së kaluar në shtëpi mund të shpjegohet me faktin se 
baballarët duhet të kalonin shumë kohë në punë, ose për shkak të faktit 
se shumë shqiptarë (zakonisht burra) ishin të detyruar të emigronin 
për shkak të vështirësive financiare dhe i është dashur të jetonin larg 
fëmijëve të tyre.

Grafiku 7: Gjatë fëmijërisë tuaj nëna juaj ka kaluar kohë të mjaftueshme 
me ju

Siç tregon grafiku i mësipërm, shumica e të anketuarve kanë kaluar 
mjaft kohë me nënën e tyre gjatë fëmijërisë dhe një përqindje shumë e 
vogël mendojnë se nëna e tyre nuk ka kaluar kohë të mjaftueshme me 
ta gjatë fëmijërisë së tyre. Siç u përmend më parë në këtë raport, në 
përgjithësi gratë kalojnë më shumë kohë duke u kujdesur për fëmijët e 
tyre dhe kjo vjen më shumë për faktin se në Devoll, Prrenjas, Korcë dhe 
Pogradec, por jo vetëm, një pjesë e madhe e grave kalojnë shumë kohë 
duke u kujdesur për familjen e tyre dhe përgjegjësitë e tjera në shtëpi.

ii. Trashëgimia

Në Shqipëri, sipas ligjit, vajzat dhe djemtë kanë të njëjtat të drejta për 
të trashëguar tokë dhe pasuri të tjera nga prindërit e tyre (Kodi Civil, 
neni 360).20 Përveç kësaj, ligji u siguron grave të njëjtat të drejta si 
burrat për të bërë një testament dhe të dy prindërit mund të përdorin të 

20  http://www.cclaw.al/wp-content/uploads/law/The-Albanian-Civil-Code.pd 
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ardhurat nga pasuria e fëmijës, të cilat ata administrojnë, për kujdesin 
dhe edukimin e tyre.Në zonat rurale, ku ekzistojnë më shumë martesa 
patriarkale, gratë kryesisht lëvizin me banim tek bashkëshorti i tyre 
pasi martohen dhe, në këtë drejtim, ato zakonisht përjashtohen nga 
trashëgimia e familjes së tyre. Në Shqipërinë e Veriut, shumë familje 
ende respektojnë dhe zbatojnë Kodin e Kanunit, i cili është një grup 
normash tradicionale gojore, të shkruara dhe botuara në shekullin e 20-
të. Sipas tij një e ve mund të administrojë tokën nëse djemtë e saj janë 
të mitur dhe në rast se nuk ka fëmijë, vjehrrit e saj do ta marrin tokën 
dhe ajo do të kthehet në shtëpinë e familjes.21

Grafiku 8: Gratë dhe burrat të njëjtat të drejta për të pasur pronë

Siç tregon grafiku, shumica e të anketuarve (58%) u përgjigjën se gratë 
dhe burrat kanë të njëjtën të drejtë për të pasur një pronë, 20% e të 
anketuarve nuk mendojnë se gratë dhe burrat kanë të njëjtat të drejta, 
ndërkohë 22% e tyre thanë që nuk e dine. Kjo tregon se shoqëria më së 
shumti beson se gratë dhe burrat janë të barabartë kur bëhet fjalë për 
pronësinë e tyre.

21  http://www.fao.org/3/a-i5413e.pdf
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Grafiku 9: Burrat dhe gratë kanë të drejta të njëjta për të trashëguar 
pronë

Të dhënat tregojnë se 48% e të anketuarve mendojnë se gratë dhe 
burrat në Shqipëri kanë të drejtë të trashëgojnë një pronë, 27% e tyre 
mendojnë se gratë dhe burrat nuk kanë të njëjtat të drejta, të ndjekur 
nga 26% që nuk kanë ndonjë informacion apo mendim të caktuar në 
lidhje me këtë temë.

Grafiku 10: Gratë duhet të kenë të njëjtat të drejta si burrat për të 
pasur tokë dhe për të trashëguar shtëpinë

Pjesa më e madhe e të anketuarve (84%) mendon se gratë dhe burrat 
duhet të kenë të njëjtat të drejta për të pasur tokë dhe për të trashëguar 
shtëpinë, vetëm 6% e tyre mendojnë se gratë nuk duhet të kenë të njëjtat 
të drejta si burrat për të pasur një tokë ose të drejtat e trashëgimisë.
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Grafiku 11: Burrat duhet të kujdesen për pronën ose paratë e grave

Bazuar në përgjigjet e të anketuarve, 66% e tyre mendojnë se burrat 
nuk duhet të kujdesen për pronën ose paratë e grave, 18% mendojnë 
se vetëm burrat duhet të kujdesen për pronën dhe paratë e grave dhe 
16% e tyre nuk e dinë.

iii. Martesa e fëmijëve

Sipas ligjit, gratë dhe burrat mund të martohen vetëm kur mbushin 
moshën18 vjeç, dhe vetëm kur ekziston një arsye e veçantë dhe e 
mjaftueshme, gjykata mund të lejojë një martesë nën moshën ligjore 18 
vjeç (Kodi i Familjes, neni 7).22  Sipas UNFPA (2012), në Shqipëri ekzistojnë 
disa faktorë që nxisin martesat e fëmijëve, përfshirë varfërinë, izolimin 
gjeografik, përjashtimin shoqëror, mungesa e një vlere të përcaktuar 
lidhur me arsimimin e vajzave, trafikimin dhe emigracionit. Në zonat 
rurale, ku jeta familjare dominohet kryesisht nga një kulturë e fortë 
patriarkale, martesa e fëmijëve prek veçanërisht vajzat që martohen 
para 18 vjeç, kryesisht bazuar në vullnetin e prindërve të tyre. Ndërkohë 
djemtë martohen zakonisht rreth moshës 20-30. Në komunitetet romë, 
të dy gjinitë, vajzat dhe djemtë preken nga martesa e fëmijëve, për 
shkak të faktit se ata martohen në moshë të re.23

22  https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/65148/89474/F1958881334/  
  ALB65148%20(English).pdf
23  http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/unfpa%20albania%20overview.pdf 
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Grafiku 12: Ekziston nje rregull që vajzat të martohen para se të 
mbushin 18- vjeç

Shumica e të anketuarve (79%) mendojnë se nuk është në rregull që 
vajzat të martohen para se të mbushin 18 vjeç, ndërsa 18% e tyre 
mendojnë se nuk ka problem nëse vajzat martohen para se të mbushin 
18 vjeç.

iv. Divorci

Sipas ligjit, si gratë ashtu edhe burrat kanë të njëjtat të drejta për të filluar 
divorcin, në marrëveshje ose me kërkesë të njërit prej bashkëshortëve. 
Përveç kësaj, si gratë dhe burrat kanë të drejtë të kërkojnë zgjidhjen e 
martesës dhe gjykata mund të caktojë fajin dhe zgjidhjen e martesës, 
vetëm kur kërkohet nga njëri ose të dy bashkëshortët. Kur gjykata 
miraton zgjidhjen e martesës, kuadri ligjor, u siguron dhe grave dhe 
burrave të njëjtat të drejta për të qenë kujdestarët ligjorë të fëmijëve 
të tyre pas divorcit. Për më tepër, ata kanë të njëjtat të drejta dhe 
përgjegjësi në lidhje me fëmijët e tyre pas divorcit (Kodi i Familjes, neni 
125, 132, 133 & 154).24

24  https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/65148/89474/F1958881334/  
  ALB65148%20(English).pdf
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II. INTEGRITETI I KUFIZUAR FIZIK

i. Dhuna ndaj grave

Legjislacioni shqiptar mbulon barazinë gjinore, dhunën në familje, 
ngacmimet seksuale, sulmet seksuale dhe fizike, përdhunimet brenda 
martesës, raportimin e detyrueshëm dhe mbledhjen e të dhënave të 
ndara nga seksi.25

- Ligji i vitit 2006 për Masat kundër Dhunës në Marrëdhëniet Familjare 
synon të parandalojë dhe zvogëlojë dhunën në familje dhe të sigurojë 
mbrojtje për të mbijetuarit. Në 2018, pas një vale rastesh dhune ndaj 
grave, ligji u ndryshua duke përfshirë gjithashtu edhe mbrojtjen për 
viktimat që nuk ndajnë te njëjtin vendbanim me dhunuesin, lëshimin e 
urdhrave paraprakë të mbrojtjes dhe përfshirjen e fëmijëve në urdhrat 
e mbrojtjes. 26

- Neni 130a i Kodit Penal (2012, i ndryshuar në 2013) e konsideroi 
dhunën në familje një krim. Kodi Penal gjithashtu njeh ndjekjen (neni 
121a), ngacmimin seksual (neni 108a) dhe përdhunimin, përfshirë 
dhunimin brenda martesës (neni 102), si vepra penale. Sidoqoftë, 
përkufizimi i përdhunimit bazohet në provat e përdorimit të forcës ose 
kërcënimit të jetës dhe  mungesë të pëlqimit.27

- Ligji i vitit 2008 për Barazinë Gjinore në Shqipëri përfshin dispozita 
kundër ngacmimit seksual dhe ngacmimit me bazë gjinore, posaçërisht 
në marrëdhëniet e punës, dhe Ligji i vitit 2010 për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi përfshin dispozita kundër diskriminimit me bazë gjinore.

Pyetja në lidhje me sistemet e referimit (CRM) në pyetësorët e fokus 
grupeve nuk u plotësua nga të gjithë të intervistuarit, sepse disa prej 
tyre nuk e kuptuan siç duhet pyetjen (ata që jetonin në zonat rurale, 
veçanërisht në Prrenjas) dhe disa institucione nuk kishin mekanizmat 
specifikë të CRM. Ndërsa në Pogradec, Korçë dhe Devoll, disa nga 
kontributet e marra nga grupet e fokusit janë renditur më poshtë:

25  https://www.osce.org/files/f/documents/c/8/434849_1.pdf
26  https://www.osce.org/files/f/documents/4/6/30436.pdf
27  http://www.euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation/send/10-criminal- 
  law/56-criminal-code-en
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- CMR funksionoi duke ndjekur urdhrin zyrtar nga Kryetari i Komunës 
(vendimi i nënshkruar);

- U krijua lidhja (linku) i këshillimit;

- Miratimi i shtetit ligjor nga institucionet lokale, që do të thotë që 
zbatimi i ligjit nxitet nga autoritetet / institucionet lokale;

- U ngrit ndërgjegjësimi civil për parandalimin e dhunës gjinore.

Grafiku 13: Babai e ka trajtuar nënën me respekt?

Grafiku tregon se shumica e të anketuarve besojnë se në shumicën 
e rasteve babai e trajton nënën me respekt (88%), ndërkohë që 7% 
besojnë se vetëm ndonjëherë babai e ka trajtuar nënën me respekt. 1% 
e të anketuarve nuk e kanë parë kurrë babanë e tyre duke e trajtuar 
nënën me respekt dhe 5% e tyre nuk preferuan t’i përgjigjen pyetjes.

Grafiku14: Keni parë apo dëgjuar babain që të qëllojë nënën?

Siç tregon grafiku i mësipërm, 85% e të anketuarve nuk e kanë parë kurrë 
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babain duke goditur nënën, ndërsa 10% e tyre kanë qenë ndonjëherë 
pjesë e një situate të tillë, e ndjekur nga 2% e të anketuarve që e kanë 
parë shpesh këtë skenë në jetën e tyre.

Grafiku 15: Jeni ofenduar nga nëna dhe babai përpara njerëzve të 
tjerë?

70% e të anketuarve u përgjigjën se ata kurrë nuk janë ofenduar nga 
prindërit e tyre para njerëzve të tjerë, 25% e tyre dikur janë ofenduar 
nga nëna ose babai para njerëzve të tjerë, ndërsa 2% janë ofenduar 
shpesh dhe 3% e preferuar të mos përgjigjem.

Grafiku 16: Keni marrë shuplaka nga prindërit?

51% e të anketuarve kanë pohuar se ndonjëherë janë goditur nga 
prindërit e tyre, 43% prej tyre u përgjigjën se nuk ishin goditur kurrë, 
ndërsa 4% u përgjigjën se ishin goditur shpesh. Më shumë se gjysma 
e të anketuarve kanë pohuar se kanë marrë shuplaka nga prindërit e 
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tyre duke treguar se në këto familje është përdorur një formë e dhunës 
kundrejt fëmijëve.

Grafiku 17: Ligjet në Shqipëri i mbrojnë gratë nga dhuna

Siç tregon grafiku, 53% e të anketuarve mendojnë se ligjet në Shqipëri 
nuk i mbrojnë gratë nga dhuna, 30% e tyre mendojnë se gratë janë të 
mbrojtura nga ligjet dhe 18% preferojnë të mos përgjigjen fare. Këto 
përgjigje tregojnë se besimi në ligje, politika dhe institucione në këto 
zona është relativisht i ulët dhe duhet bërë më shumë në këtë drejtim.

Grafiku 18: Burri është i justifikuar të godasë ose rrahë gruan e tij

Grafiku tregon se shumica e të anketuarve nuk e justifikojnë burrin për 
të goditur ose rrahur gruan e tij. Por edhe pse të anketuarit kanë dhënë 
një përqindje e vogël për motive si refuzimi i marrëdhënieve seksuale, 
daljen pa i thënë, për grindjen me të, në total tregohet se asnjë nga 
këto arsye nuk mund të justifikojë dhunën ndaj gruas.
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Grafiku 19: Masa në të cilën institucionet shqipëtare janë të përgatitura 
për të trajtuar fenomenin e dhunës ndaj grave

Siç tregon grafiku, shumë prej të anketuarve (36%) mendojnë se 
institucionet shqipëtare nuk janë të përgatitura për të trajtuar fenomenin 
e dhunës ndaj grave dhe 40% mendojnë se ato janë disi të përgatitura, 
por jo plotësisht të përgatitura për të ndihmuar gratë të luftojnë 
dhunën ndaj tyre. Ndërsa 22% e të anketuarve nuk kanë informacion të 
mjaftueshëm në lidhje me institucionet shqipëtare dhe mënyrën sesi ato 
e trajtojnë dhunën ndaj grave.

Grafiku 20: Burrat kanë nevojë për leje nga gruaja për të kryer 
marrëdhënie seksuale

Një pjesë e madhe e të anketuarve (45%) në Devoll, Prrenjas, Korçë 
dhe Pogradec mendojnë se burrat kanë nevojë për leje nga gratë për të 
kryer marrëdhënie seksuale, ndërkohë që 36% e tyre mendojnë se nuk 
ka nevojë për leje. Këto përqindje tregojnë marrëdhëniet midis grave 
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dhe burrave në këto zona dhe më konkretisht në lidhje me jetën seksuale 
në këto familje. Disa ndryshime reale midis seksualitetit të grave dhe 
burrave lidhen me kundërshtimin që ekziston midis rezistencës së grave 
ndaj aktivitetit seksual dhe burrave që e ndjekin në mënyrë kontrolluese 
atë. Për më tepër, pabarazia gjinore e ka kategorizuar seksualitetin 
përmes dy proceseve komplekse dhe kontradiktore ku burrat kanë 
shprehur dominimin e tyre përmes seksualitetit të tyre dhe në anën 
tjetër gratë kanë përdorur seksualitetin e tyre për të luftuar vartësinë e 
tyre.

Grafiku 21: Një grua duhet të tolerojë dhunën në mënyrë që të mbajë 
familjen të bashkuar

Grafiku tregon se 71% e të anketuarve mendojnë se gratë nuk duhet të 
tolerojnë dhunën në mënyrë që të mbajnë familjen së bashku, ndërkohë 
16% e tyre pajtohen se familja është një arsye e mirë për të toleruar 
dhunën. Fakti që dhuna ndaj grave është ende një çështje e rëndësishme 
në Shqipëri dhe normat dhe praktikat patriarkale ende ekzistojnë, 
shpjegohet kështu disi dhe përqindja e njerëzve që mendojnë se dhuna 
duhet të tolerohet.

ii. Autonomia dhe të drejtat riprodhuese

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë siguron të drejtën e nënës dhe 
fëmijës për të marrë shërbime që lidhen me kujdesin shëndetësor.28 
Të drejtat riprodhuese të individëve dhe çifteve njihen dhe mbrohen 
nga ligji për «Shëndetin Riprodhues» që gjithashtu siguron që këto të 

28  http://www.euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation/send/10-criminal- 
  law/56-criminal-code-en
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drejta të mbrohen në përputhje me ligjet dhe politikat kombëtare, si dhe 
parimet e tjera të njohura ndërkombëtarisht. Gjithashtu, ligji parashikon 
të drejtën që të gjitha gratë shtatzëna të përfitojnë nga vizitat mjekësore 
periodike falas gjatë shtatzënisë, lindjes dhe pas lindjes, veçanërisht 
ekzaminimet e detyrueshme para dhe pas lindjes, siç përcaktohet me 
vendim të Ministrit të Shëndetësisë. 29 Për më tepër, në vitin 2003 u 
zhvillua një Strategji Kombëtare e Sigurisë Kontraceptive (ANCSS) e cila 
mbuloi periudhën 2003-2010, me synimin për të siguruar një furnizim 
adekuat si dhe zgjedhjen cilësore të kontraceptivëve në përputhje me 
Konferencën Ndërkombëtare për Popullsinë dhe qëllimin e zhvillimit të 
aksesit universal.30

Grafiku 22: Kush vendos për numrin e fëmijëve në familje?

Grafiku tregon se në 86% të familjeve, janë të dy prindërit që vendosin 
për numrin e fëmijëve. Vetëm në disa familje (4%) janë baballarët që 
vendosin për numrin e fëmijëve, dhe vetëm 1% e nënave vendosin për 
numrin e fëmijëve.

29  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ALB/INT_CEDAW_ 
  NGO_ALB_23255_E.pdf 
30  http://www.un.org.al/sites/default/files/Contraceptive%20Security%20Strategy%20 
  2017-2021%20%281%29.pdf 
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Grafiku 23: Është përgjegjësia e gruas për të shmangur një shtatzani

Në grafikun e mësipërm, 53% e të anketuarve deklaruan se nuk është 
përgjegjësia e një gruaje të shmangë një shtatzëni, 19% e tyre mendojnë 
se është përgjegjësia e gruas, ndërkohë 29% nuk e dinë se kujt i përket 
përgjegjësia.

iii. Gratë e zhdukura

Në vitin 2006, Parlamenti Shqiptar miratoi një rezolutë “duke dënuar 
krimet e komunizmit në Shqipëri” dhe kjo ishte hera e parë që një organ 
legjislativ shqiptar në epokën post-komuniste apeloi për zgjidhjen e 
fatit të personave të zhdukur.31 Për më tepër, diskriminimi i bazuar në 
gjini manifestohet në format e trafikimit (prostitucion, rrëmbim etj.) 
dhe opinioni publik është i vetëdijshëm për faktin se gratë dhe vajzat 
nga familje të varfra janë në një rrezik më të madh të trafikimit, për 
shkak të arritjeve të dobëta arsimore, pak qasje në informacion dhe pak 
mbështetje nga familja.32

iv. Gjymtimi gjenital i femrave (FGM)

Në Shqipëri nuk ekziston një kornizë ligjore që adreson gjymtimin e 
organeve gjenitale të grave dhe gjithashtu nuk ka politika ose masa që 
synojnë këtë kategori.

31  https://www.icmp.int/where-we-work/europe/albania/
32  http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTUvMDEvMjcvMTIvMzIvNTIvNjAw 
  L0FsYmFuaWFfV29tZW5fQ2hpbGRyZW5fUmVwb3J0LnBkZiJdXQ&sha=1ee4b  
  676448da56d
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III. LIRITË E KUFIZUARA CIVILE

i. Pjesëmarrja politike

Sipas ligjit, për secilën zonë zgjedhore, të paktën 30% e listës emërore 
dhe një nga tre emrat e parë në listën emërore duhet ti përkasin secilës 
gjini. Kuotat gjinore zbatohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili 
është gjithashtu i ngarkuar për të vendosur sanksione kur ka një Dështim 
nga subjekti zgjedhor për të përmbushur detyrimet. (nen 67, 175).33 
Për më tepër, Ligji për Barazinë Gjinore inkurajon vendosjen e masave 
të veçanta të përkohshme për të rritur pjesëmarrjen e gjinisë më pak të 
përfaqësuar në vendimmarrje dhe jetën publike. Për më tepër, Ligji për 
Barazinë Gjinore parashikon që duhet të jetë «përfaqësim i barabartë 
gjinor» në rastet kur asnjë prej gjinive nuk përfaqësohet me të paktën 
30% në ndonjë institucion, instancë hierarkike, organ i emëruar, parti 
politike.34

Grafiku 24: Pro/kundër një sistemi që garanton një numër të caktuar 
të grave në qeveri

Grafiku 24 tregon se 66% e të anketuarve janë pro një sistemi që 
garanton një numër të caktuar të grave në qeveri, 22% e tyre janë 
kundër një sistemi si ky dhe 13% nuk kanë një mendim në lidhje me 
këtë temë.

33  http://aceproject.org/ero-en/regions/europe/AL/albania-electoral-code-2015
34  https://www.legislationline.org/download/id/3408/file/Albania_Law_Gender%20Equal 
  ity%20in%20Society%2024.07.2008%20ENG.pdf#:~:text=1.,by%20the%20Republic%20 
  of%20Albania
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Grafiku 25: Pro/kundër një sistemi që garanton një numër fiks 
pozicionesh për gratë në parlament dhe këshillat bashkiak

Grafiku i mësipërm tregon se 42% e të anketuarve janë për një sistem që 
garanton një numër fiks pozicionesh për gratë në parlament dhe këshilla 
bashkiakë, 38% mendojnë se nuk duhet të ketë numra fiks për gratë të 
cilat kërkojnë të jenë pjesmarrëse në parlament dhe këshilla bashkiakë 
dhe 20% nuk kanë një përgjigje të ndarë lidhur me këtë pyetje.

Grafiku 26: Duhet të ketë patjetër gra në qeveri dhe në parlament, 
pavarësisht nëse e meritojnë apo jo

 Grafiku tregon se 45% e të anketuarve mendojnë se gratë që nuk 
meritojnë të jenë pjesë e qeverisë, patjetër që nuk duhet të jenë pjesë 
e saj, ndërsa 31% e tyre mendojnë se gratë duhet të jenë pjesë e 
parlamentit dhe qeverisë, pavarësisht nëse e meritojnë apo jo. Duket se 
ekzistojnë standarde të dyfishta për pjesmarrjen e burrave dhe grave në 
politikë. Sipas këtij grafiku, shumica e njerëzve të pyetur besojnë se një 
grua duhet të jetë në politikë vetëm nëse demonstron se e meriton atë 
përmes cilësisë së kontributit të saj, ndërsa kur bëhet fjalë për burrat, 
kjo cështje zakonisht nuk diksutohet.
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Grafiku 27: Gratë kanë arritur barazi politike me burrat

Grafiku tregon se 61% e të anketuarve në Devoll, Prrenjas, Korcë dhe 
Pogradec mendojnë se gratë dhe burrat në Shqipëri nuk kanë arritur 
barazi politike, 17% mendojnë se gratë dhe burrat shqiptarë janë të 
barabartë në politikë dhe 22% nuk kanë ndonjë mendim në lidhje me 
këtë pyetje. Përgjigjet përforcojnë faktin se në Shqipëri ekziston ende 
një përceptim i përgjithshëm që për një grua nuk është e lehtë të jetë 
pjesë e politikës dhe burrat kanë më shumë të ngjarë të jenë në politikë 
dhe të përfaqësojnë qytetarët shqipëtarë.

ii. E drejta e shtetësisë

Sipas ligjit për Shtetësinë Shqipëtare, gratë dhe burrat e martuar / e 
pamartuar në Shqipëri kanë të njëjtat të drejta për të fituar, ndryshuar 
dhe mbajtur shtetësinë e tyre (neni 9, 10 & 15). Në lidhje me këtë, nëse 
njëri nga bashkëshortët dëshiron t’i japë shtetësinë e tij një tjetri, ligji 
parashikon të drejta të barabarta për të dy për ta bërë atë. Ligji gjithashtu 
parashikon të njëjtat të drejta për gratë e martuara / të pamartuara dhe 
burrat e martuar / të pamartuar për t’u dhënë shtetësinë fëmijëve të 
tyre. Nëse një nga prindërit fiton shtetësinë shqipëtare, fëmijët e tij nën 
18 vjeç bëhen shtetas shqipëtarë nëse kjo kërkohet nga të dy prindërit, 
dhe kjo është e barabartë për të dy ata.35

35  http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6645
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Grafiku 28: Kultura dhe ambjenti në Shqipëri i ndalon gratë të përparojnë 
në politikë, biznes dhe shoqëri

Në grafikun e mësipërm tregohet se 57% e të anketuarve mendojnë se 
kultura dhe ambienti në Shqipëri i pengon gratë të përparojnë në politikë, 
biznes dhe shoqëri, 21% e tyre mendojnë se kultura dhe ambienti nuk i 
parandalon gratë dhe 23% nuk kanë një përgjigje për këtë cështje.

iii. Liria për të lëvizur

Nuk ka kufizime ligjore për qasjen e grave në hapësirën publike në 
Shqipëri, qoftë brenda vendit ose jashtë saj. 36 Kushtetuta i garanton çdo 
shtetasi shqiptar (pa marrë parasysh gjininë) të drejtën për të udhëtuar 
lirshëm brenda vendit, për të aplikuar për një pasaportë dhe për të 
zgjedhur se ku të jetojë. Edhe pse në zonat rurale, liria e lëvizjes së 
grave është dhënë ligjërisht, në Shqipëri ajo është e kufizuar de facto për 
shkak të roleve të paracaktuara gjinore. Një grua e martuar në shumë 
zona, por specifikisht në zonat rurale, zakonisht pritet të zhvendoset 
në vendin dhe shtëpinë e familjes së burrit të saj dhe në pjesën më të 
madhe të rasteve ajo ka nevojë për një leje nga burri i saj ose familja 
për të udhëtuar brenda Shqipërisë ose jashtë vendit.37

36  https://www.refworld.org/pdfid/55dd6ba24.pdf
37  http://www.fao.org/3/a-i5413e.pdf
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iv. Aksesi në sistemin e drejtësisë

Sipas ligjit, si gratë ashtu edhe burrat në Shqipëti, të martuar ose jo, janë 
në të njëjtat kushte për tu paditur dhe për të paditur, për të akuzuar dhe 
janë të gjithë njësoj para ligjit. Komiteti CEDAW (Konventa për eliminimin 
e te gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, 2016) konfirmon se 
pavarësisht ndryshimeve ligjore pozitive për të rritur aksesin e grave 
në drejtësi, gratë vuajnë nga mungesa e informacionit dhe njohurive në 
lidhje me të drejtat e tyre. Për më tepër, një arsye e rëndësishme pse 
gratë vuajnë nga mungesa e informacionit, janë qëndrimet patriarkale 
nga personeli gjyqësor, të cilat në shumicën e rasteve mund të jenë të 
dëmshme për gratë, veçanërisht në rastet e dhunës në familje.38

IV. AKSES I KUFIZUAR NË BURIMET PRODUKTIVE DHE 
FINANCIARE

i. Sigurimi i aksesit në burime tokësore

Grafiku 29: Gratë duhet të kenë të njëjtat të drejta si burrat për të 
pasur tokë dhe për të trashëguar shtëpinë

Grafiku tregon se 48% e të anketuarve mendojnë se gratë duhet të kenë 
të njëjtat të drejta si burrat për të pasur tokë dhe për të trashëguar 
shtëpinë, 27% e të anketuarve mendojnë se gratë nuk duhet të zotërojnë 
tokë ose të trashëgojnë shtëpinë siç bëjnë burrat dhe 25 % e tyre nuk 
kanë asnjë përgjigje në lidhje me këtë pyetje. Megjithëse ligji u jep të 

38  http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ALB/INT_CEDAW_ 
  NGO_ALB_46_7926_E.pdf 
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njëjtën të drejtë burrave dhe grave për të pasur dhe për të trashëguar 
tokë, përsëri shumë njerëz kanë mendimin se kjo e drejtë duhet t’u 
përkasë vetëm burrave dhe kjo mund të vijë për shkak të rregullave dhe 
normave të pashkruara nga e kaluara. Të drejtat e pronës janë një faktor 
shumë i rëndësishëm për pavarësinë ekonomike të grave. Në të njëjtën 
kohë, perceptimet për zotërimin e tokës për gratë gjithashtu ndikojnë 
në mundësitë që gratë të marrin vendime në lidhje me përdorimin e 
tokës dhe burimeve.

Grafiku 30: Vendimmarrja për burimet natyrore (toka, uji, menaxhimi 
i mbeturinave) në familje

Pjesa më e madhe e të anketuarve (65%) u përgjigjën se në familjen 
e tyre edhe burrat edhe gratë marrin vendime për burimet natyrore, 
ndërkohë në 19% të familjeve, gratë janë ato që vendosin për burimet 
natyrore dhe 16% e të anketuarve thanë se në familjet e tyre, burri 
është ai që vendos për burimet natyrore. Ekziston një hendek i gjerë 
midis vendimmarrjes në familje dhe në nivelet e komunitetit. Siç shihet 
në sondazh, gratë janë shumë të përfshira në vendimet shtëpiake, 
megjithatë rezultatet nga fokus grupet tregojnë se ato nuk janë aq të 
pranishme në nivelin e komunitetit. Fatkeqësisht, ka ende shumë pak 
vlerësim lidhur me njohuritë dhe rolin e grave në menaxhimin e mjedisit. 
Në të njëjtën kohë, degradimi i burimeve natyrore gjithashtu ndikon në 
mundësitë e grave për të kryer rolet e tyre brenda familjes dhe rolet e 
kujdestarisë, sic ato përceptohen. Kjo mund të çojë në marrëdhënie të 
tensionuara brenda shtëpisë, ndoshta në nivele më të larta të dhunës 
në familje.
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ii. Sigurimi i aksesit në pasuritë jo-tokësore

Secili bashkëshort ka të drejtë të administrojë dhe posedojë lirisht 
pasurinë e tij personale, gjatë martesës. Bashkëshortët, përmes një 
kontrate martese, mund të ndryshojnë regjimin e pasurisë ligjore me 
marrëveshje dhe të dy kanë të njëjtat të drejta për këtë. Për më tepër, 
kur bashkëshortët kanë specifikuar në kontratën e tyre të martesës 
një regjim të veçantë pasurie, si gratë ashtu edhe burrat rezervojnë 
të drejtën për të administruar, përdorur dhe disponuar lirisht pasurinë 
e tyre.39 Lidhur me tokën, pronën dhe pasuritë e tjera jo-tokësore, 
grave të martuara u sigurohen të njëjtat të drejta si burrat e martuar 
të zotërojnë, përdorin, marrin vendime dhe t’i përdorin ato si kolateral.

iii. Sigurimi i aksesit në shërbimet financiare zyrtare

Sipas ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, gratë e martuara kanë të 
njëjtat të drejta si burrat e martuar për të hapur një llogari bankare në 
një institucion financiar, për të marrë kredi, si dhe për të kërkuar një 
kredi për nevoja të ndryshme.

iv. Të drejtat në vendin e punës

Sipas ligjit për barazinë gjinore shqiptare, kur shteti merr masa të 
veçanta, duke përfshirë dispozitat ligjore,  nuk duhet të përfshihet 
diskriminimi gjinor. Në këtë drejtim, duhet të sigurohet një mbrojtje 
e veçantë për gratë gjatë shtatëzanisë së tyre duke krijuar kushte për 
mbrojtjen dhe komoditetin e tyre në punë; sigurimet shoqërore dhe 
ndihmat shoqërore. Po ashtu neni 9 synon të kufizojë punën për gratë 
shtatzëna dhe nënat gji-dhënëse në sektorë të caktuar që përfshijnë punë  
të vështirë dhe të rrezikshme. 40 Për më tepër, puna duhet të promovojë 
shpërndarjen e barabartë të grave/vajzave dhe burrave/djemve në 
pozicione të ndryshme pune dhe brenda kategorive të ndryshme, si dhe 

39  https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/65148/89474/F1958881334/  
  ALB65148%20(English).pdf 
40  https://www.legislationline.org/download/id/3408/file/Albania_Law_Gender%20Equal 
   ity%20in%20Society%2024.07.2008%20ENG.pdf#:~:text=1.,by%20the%20Republic%20 
   of%20Albania
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barazi përsa i përket trajnimit dhe zhvillimit të aftësive profesionale dhe 
masave të tjera të përkohshme që ndërmeren. 

Grafiku 32: Pro/kundër një sistemi që garanton pagë të barabartë për 
burrat dhe gratë për të njëjtën punë

Grafiku 32 tregon se 84% e të anketuarve janë për një sistem që 
garanton pagë të barabartë për burrat dhe gratë, 10% e tyre mendojnë 
se burrat duhet të paguhen më shumë sesa gratë dhe 6% nuk kanë një 
mendim për këtë.

Grafiku 33: Gratë shqipëtare kanë arritur barazinë ekonomike me 
burrat

Shumica e të anketuarve (61%) mendojnë se gratë në Shqipëri nuk kanë 
arritur barazi ekonomike me burrat, 17% mendojnë se, në perspektivën 
ekonomike, gratë dhe burrat janë të barabartë. Ndërsa 22% e tyre nuk i 
janë përgjigjur pyetjes. Përgjigja ka të ngjarë të lidhet me faktin se edhe 
pse në ditët e sotme gratë kanë një punë, ekziston ende një perceptim i 
përgjithshëm se burrat kanë më shumë të drejta në lidhje me aspektet 
ekonomike.
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Grafiku 33: Burrat kanë aftësi më të mira menaxhuese

Grafiku tregon se 52% e të anketuarve mendojnë se burrat nuk janë më 
të mirë në menaxhim kur krahasohen me gratë, 26% e tyre mendojnë 
se burrat janë më të mirë në menaxhim dhe 26% nuk kanë një përgjigje.

1.2. Normat, Vlerat dhe Praktikat në Devoll, Prrenjas, 
Korcë dhe Pogradec

Përpjekja për të arritur të drejtat e grave dhe barazinë gjinore është reale 
në situatën aktuale në Shqipëri dhe konkretisht në Devoll, Prrenjas, Korcë 
dhe Pogradec. Edhe pse mund të tingëllojë si jo reale dhe koherente në 
kohën që po jetojmë, realiteti ofron një qasje dhe pikëpamje tjetër.

Praktikat që janë seriozisht të dëmshme për shëndetin e grave; sistemet 
ligjore dhe politike që justifikojnë neglizhencën e nevojave shëndetësore 
të grave; dhuna ndaj grave, si dhe shkelje të tjera të të drejtave të 
tyre njerëzore, ekzistojnë ende në zona si Devoll, Prrenjas, Korcë dhe 
Pogradec. Vajzat, në disa kontekste, ushqehen më pak, arsimohen më 
pak dhe kanë kufizime më të mëdha fizike krahasuar me djemte dhe 
burrat. Ato zakonisht janë të punësuara dhe të ndara sipas profesioneve 
që kanë paga më të ulëta, punë më pak të sigurta dhe gjithashtu punë 
informale. Hierarkia gjinore rregullon mënyrën se si njerëzit jetojnë, 
çfarë ata besojnë dhe pretendojnë të dijnë apo përkufizojnë se çfarë do 
të thotë të jesh vajzë apo djalë, grua apo burrë. Në këto rajone, vajzat 
dhe gratë konsiderohen disi më pak të afta për të bërë të njëjtat punë 
si burrat dhe nuk mund të punësohen në punë që konsiderohen vetëm 
për “burrat”. Për shkak të këtyre perceptimeve, ato qëndrojnë kryesisht 
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në shtëpi, duke u kujdesur për shtëpinë, fëmijët dhe duke kryer punë të 
tjera të ngjashme që nuk paguhen.

Ekzistojnë ende disa norma që krijojnë pengesa në edukimin e vajzave 
dhe ato përfshijnë perceptime negative për gratë që më pas zhvlerësojnë 
aftësitë e tyre; besime të forta në lidhje me ndarjen e punës që vendos 
barra të pabarabarta për gratë; besime gjinore paragjykuese në lidhje 
me vlerën e edukimit të vajzave si dhe kurrikulat shkollore që shihen 
si të papërshtatshme për to.41 Këto norma janë shumë kohezive në 
këto rajone, por dhe edhe pse ka pasur shumë progres në fuqizimin 
e grave, në zonat rurale ka ende shumë për të bërë. Norma të tilla 
përkeqësohen nga pengesat strukturore të tilla si tarifat e shkollës ose 
shpenzimet e tjera që lidhen me shkollën, distanca e largët nga shkolla, 
mungesa aktuale e sigurisë për vajzat që shkojnë në shkollë, mungesa 
e mësueseve gra, mungesa e ndjeshmërisë gjinore në shkolla, etj. Këto 
pengesa ndikojnë veçanërisht tek nxënësit që të ndjekin arsimin mbi 
nivelin fillor. Tarifat e shkollës ose shpenzimet e shkollës, në shumë 
familje të varfra mund të jenë një arsye për të mos dërguar fëmijët e 
tyre në shkollë, veçanërisht vajzat. Kjo në shumë raste mund të çojë në 
martesën e vajzave në moshë të hershme. Në raste të tjera, prindërit 
më pak të arsimuar, mund t’i privojnë vajzat e tyre nga shkolla nëse 
zonat në të cilën ata jetojnë vuan nga mungesa e sigurisë.

2. Institucionet dhe politikat me rëndësi për barazinë 
gjinore në Devoll, Prrenjas, Korcë dhe Pogradec

Qeveria e Shqipërisë ka ndërmarrë angazhime kombëtare dhe 
ndërkombëtare për të avancuar lidhur me barazinë gjinore dhe fuqizimin 
e grave në shumë fusha të ndryshme të jetës. Pjesëmarrja në disa 
konventa dhe platforma ndërkombëtare, përfshirë Konventën për 
Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) 
dhe Platformën e Veprimit të Pekinit, demonstrojnë përkushtimin e 
Shqipërisë për rivlerësimin e të drejtave të grave dhe arritjen e barazisë 
gjinore në vend.42 

41  https://www.who.int/social_determinants/resources/csdh_media/wgekn_final_re 
  port_07.pdf 
42  https://www.unjobnet.org/jobs/detail/10656135
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Ligji për Barazinë Gjinore në Shoqëri, Nr. 9970, datë 24.07.2008 
synon në mënyrë të vecantë të garantojë mbrojtje nga diskriminimi 
gjinor. Ai gjithashtu parashikon masa për praktikat diskriminuese, 
dispozitat anti-diskriminuese dhe rolin e institucioneve përgjegjëse për 
të mbrojtur vajzat dhe grate ndaj diskriminimit në punë, arsim, procesin 
e vendimmarrjes dhe media.43

Për më tepër, Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Nr. 10221, datë 
4.2.2010 shtrihet më gjerë se diskriminimi gjinor duke përfshirë shumë 
arsye dhe fusha të diskriminimit. Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë të 
drejtën e çdo personi për barazi para ligjit dhe mbrojtje të barabartë me 
ligj, barazi të mundësive që ofrohen si dhe të mundësive për të ushtruar 
të drejtat e tyre, për të gëzuar liritë dhe për të marrë pjesë në jetën 
publike, dhe mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë të 
sjelljes që inkurajon diskriminimin. 44

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është një organ i pavarur 
i themeluar në 2010 që mbron individët nga diskriminimi, përfshirë 
diskriminimin me bazë gjinore.45 Aktiviteti i Komisionerit kryhet 
përmes shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë të jenë 
viktima të sjelljes diskriminuese ose sjelljes që e nxit atë, jo vetëm 
nga administrata publike, por edhe nga subjekte private. Përveç kësaj, 
Komisioneri kryen hetime administrative pasi ka marrë informacion të 
besueshëm për shkeljet ndaj ligjit, kryen sondazhe dhe monitoron nivelin 
në të cilin zbatohet ligji.46 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 
në bashkëpunim me UN Women në Shqipëri, ka kryer një studim mbi 
“Barazinë Gjinore dhe Diskriminimin në Organet e Qeverisjes Vendore”, 
në 2019, duke treguar manifestimin e diskriminimit me bazë gjinore 
në Shqipëri, në nivelin e lartë të qeverisjes së organeve të qeverisjes 
vendore.47 Ky raport arriti në përfundimin se pavarësisht nga fakti se 

43  https://www.unjobnet.org/jobs/detail/10656135
44  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_protect/protrav/ilo_aids/documents/ 
  legaldocument/wcms_178702.pdf
45  UNWOMEN and UNDP. (2016). “Gender Brief Albania.” https://www2.unwomen.org/-/ 
  media/field percent20office percent20eca/attachments/ publications/country/albania/ 
  unw percent20gender percent20brief percent20albania percent202016_en_web.pd 
  f?la=en&vs=5235 
46  https://kmd.al/wp-content/uploads/2019/06/law-brochure-english.pdf 
47  https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/11/Summary-of-CPD-Annual-Re 
 port-2019_August-2020.pdf 
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Shqipëria ka bërë shumë përparim, deri më tani statistikat tregojnë se 
gratë mbeten ende jo të mirë-përfaqësuara.

Për më tepër, mungesa e përfshirjes dhe përfaqësimit të grave në 
shërbimet publike në nivelin lokal, por edhe agjensitë e ndryshme lokale 
kanë një numër implikimesh serioze administrative dhe arsyeja pse duhet 
të ketë një numër të mjaftueshëm të grave në administratën publike, 
nuk është se shërbimet duhet të ofrohen në mënyrë të njëanëshme 
vetëm nga një gjini, por për shkak të risive që ato mund të sjellin në 
pozicionet drejtuese. Një përfundim tjetër i këtij raporti konfirmon që 
qeverisja publike në nivel kombëtar dhe lokal duhet ta konsiderojë 
talentin e grave si një burim i vlefshëm njerëzor për shkak të rritjes së 
konkurrencës së qeverisjes në botën moderne të ditëve të sotme. 

Bazuar në gjetjet e këtij studimi, Ligji Nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi”, duhet të ndryshohet duke zgjeruar kompetencën e 
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në këtë drejtim. Për më 
tepër, Ligji “Për Barazinë Gjinore në Shoqëri” duhet të rishikohet në 
disa aspekte të tjera dhe një prej tyre është fakti që përcaktimi i kuotës 
30% për këshillat bashkiakë në nenin 15, është tashmë më i ulët se 
parashikimi që ka Kodi Zgjedhor u rrit në 50%.

Politikbërja për sa i përket barazisë gjinore drejtohet kryesisht nga 
Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore (NSAPGE) 
2016-2020. Kjo Strategji Kombëtare dhe Plani i saj i Veprimit u përgatitën 
nga Qeveria e Shqipërisë, nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë 
(tani Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale) dhe ministritë e 
linjës, në konsultim me përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile, 
dhe organizatat ndërkombëtare. Përgatitja e strategjisë, përfshirë planin 
e saj të veprimit 2016-2020 dhe kostoja e saj u mbështet nga partnerë 
ndërkombëtarë si UN Women dhe UNDP, në kuadër të Programit të 
Bashkëpunimit midis Qeverisë së Shqipërisë dhe Kombeve të Bashkuara 
2012-2016. Qeveria e Suedisë gjithashtu i ka dhënë mbështetje financiare 
procesit të përgatitjes së strategjisë. 48 Ka katër qëllime strategjike:

•	 Fuqizimi ekonomik i grave dhe burrave,

•	 Garantimi i pjesëmarrjes faktike dhe të barabartë të grave në 

48  https://awenetwork.org/wp-content/uploads/2017/01/SKGJB-EN-web.pdf 
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politikë dhe vendimmarrje publike,

•	 Reduktimi i dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje,

•	 Fuqizimi i rolit koordinues dhe monitorues të Mekanizmit Kombëtar 
të Barazisë Gjinore, si dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë për avancimin 
e barazisë gjinore.

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (NSDI) 2016-2020 
e cila është korniza strategjike për të gjithë sektorët dhe strategjitë 
ndërsektoriale, gjithashtu përfshin aspektin e barazisë gjinore për 
përfshirje më të madhe të grave përmes rritjes së mundësive ekonomike 
dhe sociale. Objektivat e tij synojnë të forcojnë dhe mbrojnë sistemin e 
të drejtave pronësore dhe mekanizmat ligjorë dhe institucionalë për të 
promovuar barazinë gjinore, për të rritur përfaqësimin dhe pjesëmarrjen 
në vendimmarrjen politike dhe publike, për të rritur ndërgjegjësimin 
mbi dhunën me bazë gjinore dhe për të siguruar mbrojtje ligjore dhe 
administrative dhe shërbime mbështetëse për viktimat.49

Por, pavarësisht të gjitha masave që qeveria ka marrë deri më tani 
me qëllim për të zvogëluar hendekun në barazinë gjinore, ka akoma 
kapacitete të kufizuara teknike dhe financiare për të hartuar dhe 
mbështetur planet e veprimeve, për të kryer hartëzimin e ndjeshmërisë 
që identifikon nevojat dhe shërbimet sociale, për të mbledhur të dhëna 
të ndara gjinore si dhe për të identifikuar pabarazitë ekzistuese gjinore.

3. Gratë gjatë dhe pas Covid-19

Kriza COVID-19 ka shumë të ngjarë të çojë në rritjen e pabarazive, 
veçanërisht në mjediset e ndjeshme siç janë vendbanimet periferike dhe 
urbane, zonat rurale, komunitetet indigjene dhe vendet e brishta, siç 
janë lagjet e varfëra, të cilat tashmë janë nën shërbime sociale dhe ku 
informacioni dhe strategjitë të tilla si testimi, larja e duarve, vetë-izolimi 
dhe karantina janë veçanërisht të vështira për shkak të mungesës së 
hapësirës, ujit, burimeve dhe shërbimeve.

Vëmendje e veçantë nga vendimmarrësit duhet t’i kushtohet grave, pasi 

49  http://www.instat.gov.al/media/6661/gender_equality_index_for_the_republic_of_ 
  albania_2020.pdf



REPUBLIC OF SLOVENIA 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS  

42

ato janë në rrezik të përjetojnë një shkallë më të lartë të margjinalizimit 
socio-ekonomik. Ata gjithashtu përballen me shumë ngarkesa, sic janë 
rreziqet e larta të pasigurisë ekonomike dhe përballen me rreziqe më të 
larta përsa i përket dhunës, shfrytëzimit, abuzimit ose ngacmimit gjatë 
periudhave të krizës dhe karantinës. Kjo vjen për shkak të pabarazive të 
rrënjosura thellë, normave shoqërore dhe marrëdhënieve të pabarabarta 
të pushtetit.

 Për më tepër, provat dhe të dhënat e nxjerra nga krizat e kaluara dhe 
katastrofat natyrore sugjerojnë që masat e izolimit shpesh çojnë në 
rritje të dhunës ndaj grave. Për më tepër, normat shoqërore toksike 
ekzistuese të mëparshme, të kombinuara me rritjen e stresit ekonomik 
dhe social të shkaktuar nga masat e izolimit dhe vështirësitë financiare 
në familje, kanë nxitur një rritje të dhunës me bazë gjinore pasi shumë 
gra janë në bllokim me abuzuesit e tyre (UNDP, 2020). Vlerësimi i shpejtë 
gjinor i kryer nga UN Women konfirmoi se COVID-19 rrezikon thellimin e 
pabarazive gjinore, duke ndikuar në mënyrë proporcionale në jetesën e 
grave. Vlerësimi zbuloi se, për shembull, pandemia ndikoi në shëndetin 
psikologjik dhe mendor të grave në nivele më të larta krahasuar me 
burrat (69% kundrejt 57%), me një hendek në rritje midis grave aktive 
në punë (35-44 vjeç) që përjetojnë shqetësime më të larta psikologjike 
në krahasim me burrat në të njëjtën grupmoshë (72% vs 58%). 50

Gratë i përkasin atyre grupeve vulnerabël që preken më shumë. 
Dëshmitë tregojnë se shumë gra në Shqipëri janë të punësuara në 
aktivitete joformale, me paga të ulëta që janë ndikuar në një masë më të 
madhe për shkak të masave të karantinimit përgjatë COVID-19. Në këto 
kushte, shumë gra po përjetojnë pasoja të rënda ekonomike. UN Women 
Albania, me mbështetjen nga qeveria e Suedisë dhe Fondi i Përbashkët 
SDG, zhvilloi një sondazh në të gjithë vendin për të vlerësuar ndikimin 
social dhe ekonomik të COVID-19 në jetesën e grave dhe burrave në 
Shqipëri. Mbledhja e të dhënave, e cila mbuloi 1,300 të anketuar (18 + 
vjet), u krye përmes intervistave telefonike midis 13 marsit dhe 26 prillit 
2020 dhe ky sondazh doli përfundimet e mëposhtme51:

•	 Gratë u përballën me më shumë kufizime sesa burrat në përpjekjet 

50  https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2020/7/covid-19-is-taking-a-higher-toll-on- 
  women-shows-un-women-albania-rapid-assessment 
51  https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publica 
  tions/2020/07/factsheet-albania-fin-min.pdf?la=en&vs=1208 
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e tyre për të blerë ushqime (46% kundrejt 43%) për shkak të mbylljes 
së tregut dhe orëve të reduktuara të hapjes së dyqaneve.

•	 Më shumë gra sesa burra parashikojnë vështirësi në pagimin e 
shpenzimeve thelbësore (pagesa për qiranë dhe shërbimet komunale, 
mbajtja e shpenzimeve themelore (ushqimi, produktet e higjienës, etj.) 
nëse masat kufizuese vazhdojnë për nje kohë më të gjatë.

•	 Më shumë gra (51%) sesa burrat (27%) kanë punuar nga shtëpia 
në vend të vendit të tyre të zakonshëm të punës gjatë pandemisë. 
Ndërsa siguria ekonomike e grave u trondit, puna e tyre që konsiston në 
kujdesin dhe punën në shtëpi, të papaguar, u rrit.

o 76% e grave raportuan rritje të kohës së kaluar në punë të 
papaguara në shtëpi

o 66% e burrave raportuan rritje të kohës së kaluar në punë të 
papaguara në shtëpi

•	 Si rezultat i mbylljes së shkollës dhe kujdesit ditor, gratë dhe burrat 
kaluan më shumë kohë duke luajtur me fëmijët si dhe duke i mësuar 
ata për detyrat shkollore. Mospërputhjet gjinore u bënë më të dukshme 
ndërsa numri i aktiviteteve të raportuara të papaguara në familje u rrit:

o 27% e grave raportuan rritje të kohës së kaluar në të paktën tre 
aktivitete të papaguara në familje

o 20% e burrave raportuan rritje të kohës së kaluar në të paktën tre 
aktivitete të papaguara në familje

•	 Shëndeti psikologjik dhe mendor i grave ishte më i prekur, 69% 
për gratë dhe 57% për burrat

•	 Të anketuarit u përballën me vështirësi më të mëdha në aksesin 
tek shërbimet shëndetësore dhe pajisjet mbrojtëse personale, të cilat 
mund të ndikojnë negativisht në shëndetin e grave dhe burrave në të 
ardhmen.

o Gratë përjetuan më shumë sfida duke kërkuar shërbime 
shëndetësore, 55% për gratë dhe 45% për burrat

•	 Gratë përballen me vështirësi më të mëdha në qasjen ndaj 
produkteve higjienike dhe mjeteve mjekësore për mbrojtje personale.
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•	 Përgjegjësitë e grave lidhur me kujdesin në shtëpi

Covid-19 ka amplifikuar barrën e punës së papaguar të grave në Devoll, 
Prrenjas, Korcë dhe Pogradec, sepse mbyllja e shkollave dhe mjediseve 
të kujdesit për fëmijët jo vetëm që rriti sasinë e kohës që prindërit 
duhet të kalonin për kujdesin e fëmijëve dhe mbikëqyrjen e fëmijëve, 
por gjithashtu detyroi shumë prindër të mbikëqyrnin ose të drejtonin 
shkollimin e fëmijëve në shtëpi dhe shumica e kësaj përgjegjësie shtesë 
ka rënë mbi gratë. Përveç kësaj, çdo rritje në kohën e kaluar në shtëpi 
për shkak të izolimit ka të ngjarë të çojë në rritjen e punëve rutinë të 
shtëpisë, për gratë përfshirë gatimin dhe pastrimin. Kjo vjen më shumë 
për faktin se ndërtimi kulturor për sa i përket gjinisë u ka imponuar 
role të caktuara grave dhe vajzave brenda familjes, siç janë kujdesi 
për fëmijët dhe anëtarët e tjerë të familjes që ato kanë në varësi, si 
dhe sigurimi i nevojave themelore të jetës familjare si puna në shtëpi, 
ushqimi higjena dhe edukimi për fëmijët. Për më tepër, mungesa e 
masave adekuate të mbrojtjes sociale, i sjell ata në një rrezik më të 
lartë dëmtimi nga goditjet sociale dhe ekonomike të lidhura me masat 
që janë ndërmarre për të frenuar pandeminë.52 Në Shqipëri, përfshirë 
Devoll, Prrenjas, Korcë dhe Pogradec, pandemia gjithashtu ka shkaktuar 
disa dëmtime në gratë e punësuara, për shkak të faktit se humbja e të 
ardhurave ka pasoja të drejtpërdrejta në aftësitë e grave për të siguruar 
strehim dhe ushqim për veten e tyre dhe anëtarët e tjerë të familjes.

•	 Sistemi shëndetësor

Pandemitë mund ta bëjnë më të vështirë, veçanërisht për gratë dhe vajzat 
për të marrë trajtim dhe shërbime shëndetësore. Kjo varet dhe është e 
përbërë nga disa lloje të pabarazive, të tilla si përkatësia etnike, statusi 
socio-ekonomik, aftësia e kufizuar, mosha, raca, vendndodhja gjeografike 
dhe orientimi seksual, që ndikojnë në aksesin dhe vendimmarrjen në 
shërbimet e rëndësishme shëndetësore dhe informacionit në lidhje me 
COVID-19. Gratë dhe vajzat kanë nevoja unike shëndetësore, por për to 
është më e vështirë të kenë akses në shërbime shëndetësore cilësore, 
sic janë ilaçet thelbësore dhe vaksinat, kujdesi shëndetësor për nënat 

52  https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25808& 
 LangID=E
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dhe për nevojat riprodhuese. Kjo është vërejtur më shpesh në zona të 
tilla si Devoll, Prrenjas, Korcë dhe Pogradec, por pa u kufizuar vetëm në 
to. Për më tepër, gratë me aftësi të kufizuara përballen me pengesa të 
ndryshme, të tilla si mungesa e informacionit ose transportit, veçanërisht 
gjatë bllokimit, për të aksesuas programe dhe shërbime të ndryshme të 
dhunës me bazë gjinore (shërbime të mbështetjes së komunitetit). Kjo 
gjithashtu përfshin mungesën e informacionit në formate të arritshme dhe 
të kuptueshme për to, mungesën e transportit në qendrat shëndetësore 
dhe qendrat e grave. Masat e distancës sociale dhe vetë-izolimit janë 
të parealizueshme dhe të paarritshme për disa njerëz që varen nga 
kujdestarët e tyre për të siguruar nevojat e tyre thelbësore dhe jetike. 53

•	 Pjesëmarrja në vendimmarrje

Megjithëse gratë janë në ballë të luftës kundër pandemisë, duke përfshirë 
vijën e frontit në shërbimet shëndetësore dhe mbështetjen e angazhimin 
me komunitetet, përfaqësimi i grave në zhvillimin e politikave dhe 
vendimmarrjen për COVID-19 është i kufizuar. Për më tepër, gratë kanë 
qasje të pabarabartë në teknologjitë e informacionit dhe komunikimit 
shpesh për shkak të niveleve të tyre të ulëta të arsimimit dhe shkrim-
leximit. 54 Kjo është më e pranishme në zonat rurale në Shqipëri, ku ka 
një mungesë teknologjie dhe gratë kanë më pak të ngjarë të kenë akses 
në internet dhe të përfitojnë prej tij.

•	 Dhuna në familje

Në Shqipëri, si në shumë vende të botës, pandemia ka intensifikuar 
dhunën me bazë gjinore. Bllokimi dhe karantimi ka krijuar një terren 
të favorshëm që pabarazitë gjinore të ekspozohen në rastin më të keq. 
Një në dy gra në Shqipëri i është nënshtruar dhunës seksuale, fizike ose 
psikologjike, sipas një sondazhi të mbështetur nga Qeveria Suedeze, 
UNDP dhe UN Women. Për gati gjysmën prej tyre, kjo dhunë ka ardhur 
nga partneri i tyre. Policia shqiptare raportoi 245 raste të dhunës në 
familje në Mars 2020. Por shifrat mund të jenë edhe më të larta, për 
faktin se shumë gra qëndrojnë në vet-izolim me shkaktarët e dhunës.55

53  https://www.disabilityscoop.com/2020/03/17/coronavirus-brings-added-worries-dis 
  abilities/27989/
54  https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_and_Women_Rights_7_Possi 
  ble_Actions.pdf
55  https://albania.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/10/new-survey-  
 shows-covid19-impacts-on-gender-inequality-in-albania 
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4. Rekomandime dhe sugjerime

Në këtë seksion janë dhënë rekomandime dhe sugjerime për veprimet 
që duhen ndërmarrë për të kapërcyer boshllëqet gjinore në rajone si 
Devoll, Prrenjas, Korçë dhe Pogradec. Për më tepër, rekomandimet 
janë paraqitur edhe në kontekstin e promovimit të barazinë gjinore në 
përgjigje të situatës ekzistuese të shkaktuar nga Covid-19. Pabarazia 
gjinore dhe diskriminimi ndaj grave janë identifikuar si çështje të 
rëndësishme edhe para pandemisë, por kriza ka treguar një ndikim më 
të madh mbi to. Rekomandimet ndahen në veprime dhe masa që duhet 
të merren nga autoritetet e qeverisjes qëndrore dhe lokale në Shqipëri, 
siç janë veprimet afatshkurtra, rekomandimet specifike të politikave, si 
dhe rekomandimet afatmesme deri në ato afatgjata.

4.1. Rekomandime të përgjithshme në lidhje me 
pabarazinë gjinore

•	 Shëndeti dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese duhet të sigurohen 
për të gjitha gratë dhe vajzat në Devoll, Prrenjas, Korcë dhe Pogradec.

o Të gjitha vajzat dhe gratë duhet të kenë akses në shërbimet 
shëndetësore pavarësisht moshës, vendndodhjes gjeografike, përkatësisë 
etnike, orientimit seksual, statusit ligjor etj., dhe të gjitha ato duhet të kenë 
qasje universale dhe të barabartë në edukimin gjithëpërfshirës seksual 
përmes metodave të sigurta dhe të përballueshme të kontracepsionit; 
aborti i sigurt dhe kujdesi për maternitetin. Të gjitha gratë dhe vajzat 
duhet të jenë të lira të vendosin për të gjitha çështjet e seksualitetit të 
tyre (shtatzënia, jeta seksuale) pa dhunë dhe diskriminim.

o Të gjithë të rinjtë duhet të arsimohen dhe edukohen në lidhje me 
shërbimet e shëndetit seksual dhe riprodhues dhe çështjet e seksualitetit, 
brenda dhe jashtë ambjenteve te shkollës.

•	 Marrja e vendimeve dhe qasja në informacion. Për sa kohë që gratë 
përballen me vështirësi në arritjen e informacioneve të rëndësishme 
në lidhje me mundësitë ekonomike, të drejtat ligjore, institucionet ku 
mund të kërkojnë ndihmë, ligjet që mbrojnë të drejtat e tyre etj., do të 
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thotë që duhet bërë më shumë në këtë drejtim.

o Mungesa e informacionit do të thotë mundësi më të paketa për 
gratë për të punuar. Ato duhet të pajisen me informacion në lidhje me 
tregun e punës dhe çfarë mund të ofrojnë qytetet ku ato jetojnë, të 
drejtat e tyre për punësim dhe gjithashtu legjislacionin e punës. Për më 
tepër, në të njëjtën kohë ato marrin informacion në lidhje me mundësitë 
e ndryshme për të fituar kualifikim dhe aftësim profesional sa më shumë 
dhe gjithashtu ato duhet të informohen se si të kenë qasje në burimet 
e ndryshme të të ardhurave dhe se si mund të marrin hua apo kredi në 
institucione të ndryshme financiare.

•	 Rritja e pjesëmarrjes së grave në institucionet vendimmarrëse dhe 
rritja e numrit të grave në jetën politike.

o Njerëzit duhet të informohen se sa më aktive të jetë pjesmarrja 
e grave në politikë, aq më shumë ka mundësi që të arrihen ndryshime 
të mira në lidhje me diskriminimin dhe pabarazinë gjinore. Ato sjellin 
gjithashtu një këndvështrim të ri për shumë çështje me të cilat përballet 
shoqëria sot.

o Më shumë gra duhet të jenë pjesë e organeve vendimmarrëse në 
Devoll, Prrenjas, Korcë dhe Pogradec, si udhëheqëse në komuna, por 
edhe në institucione dhe agjenci të tjera të varura.

o Rritja e numrit të grave në vendimmarrje në nivel komuniteti 
nënkupton gjithashtu një përfshirje më të lartë të njohurive të grave në 
gjetjen e zgjidhjeve për sfidat lokale. Gratë që, sipas rolit gjinor, janë 
më të përfshira në sigurimin e nevojave të jetesës, kanë njohuri dhe 
ekspertizë të gjerë në lidhje me gjendjen e mjedisit dhe menaxhimin 
dhe mbrojtjen e qëndrueshme të tij.
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4.2. Masa të sugjeruara për autoritetet e qeverisjes 
qendrore dhe lokale 

Autoritetet qendrore e lokale sugjerohet të:

•	 Zgjerojnë numrin e studimeve për barazinë gjinore dhe 
diskriminimin në Devoll, Prrenjas, Korcë dhe Pogradec dhe duhet të 
shtojnë tregues specifik në lidhje me grupet vulnerabël të grave dhe 
vajzave në mbledhjen e të dhënave;

•	 Përfshijnë mësimdhënien në lidhje me format e ndryshme të dhunës 
me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave në programet mësimore në të 
gjitha nivelet e arsimit zyrtar, nga arsimi parashkollor në atë të lartë, 
në çdo shkollë, përfshirë ato në rajone të tilla si Devoll, Prrenjas, Korcë 
dhe Pogradec;

•	 Vazhdojnë të angazhojnë mediat si një partner kryesor për të rritur 
ndërgjegjësimin mbi diskriminimin dhe dhunën ndaj grave, madje edhe 
për raste specifike të vërejtura në zona të tilla si Devoll, Prrenjas, Korcë 
dhe Pogradec;

•	 Sigurojnë që djemtë dhe vajzat të kenë qasje të barabartë në 
arsim cilësor, të drejta dhe mundësi të barabarta për të përfunduar me 
sukses shkollimin dhe për të bërë vetë zgjedhje arsimore;

•	 Sigurojnë që për gratë të mundësohet marrja e një minimumi prej 
12 vitesh arsimim falas, të sigurt, cilësor dhe të përgjegjshëm ndaj 
çështjeve që lidhen me gjininë;

•	 Sigurojnë që zëri i vajzave dhe grave të njihet dhe përfshihet 
në të gjitha nivelet e sistemit shëndetësor, ndërhyrjeve për ofrimin e 
shërbimeve, agjendave të kërkimit dhe zhvillimit dhe në mekanizmat e 
përgjegjësisë;

•	 Garantojnë të drejtat e pronës dhe trashëgimisë së grave dhe 
vajzave, në mënyrë që ato të jenë të pavarura financiarisht në të 
ardhmen.
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4.3. Masa afatshkurtra

Disa prej masave që sugjerohet të ndërmerren në periudhën afatshkurtër 
janë si më poshtë:

	Krijimi i partneriteteve të forta për një shtrirje, qasje dhe 
ndikim më të madh në Devoll, Prrenjas, Korcë dhe Pogradec

Është e rëndësishme të mobilizohet një rrjet i gjerë partneritetesh i 
nevojshëm për të gjithë shoqërinë, si një përgjigje e të gjithë vendit. 
Ndërtimi i lidhjeve dhe rrjeteve të gjera me organizatat e shoqërisë 
civile, grupet e grave dhe grupet vullnetare, ka të ngjarë të çojë në një 
ndikim më të madh për përmirësimin e situatës në vend. Shumë nga 
këto organizata po përballen me sfidat që ato vetë kanë brenda tyre, por 
shpesh ato luajnë një rol të domosdoshëm drejtues në përgjigjen dhe 
veçanërisht në kontaktin me njerëzit që i përkasin grupeve të prekura, 
veçanërisht atyre në vendet e largëta. 

Për më tepër, rekomandohet vendosja e marrëdhënieve të ngushta me 
sektorin privat, pasi është i dobishëm për rimëkëmbjen ekonomike drejt 
zhvillimit të qëndrueshëm, duke patur parasysh zgjerimin e aksesit për 
të gjithë shoqërinë.

Me një rëndësi të madhe gjithashtu është bashkëpunimi dhe partneriteti 
me partnerët e zhvillimit (komuniteti i donatorëve) dhe Institucionet 
Ndërkombëtare Financiare (IFI). Ka një vlerë të veçantë në fushat 
e vlerësimit dhe analizës së ndikimit, financimit dhe mobilizimit të 
burimeve, advokimit të politikave mbi masat urgjente makroekonomike 
për të siguruar lehtësim veçanërisht për sektorët më të prekur; hartimit 
dhe shpërndarjes efektive të programit dhe planifikimit për një periudhë 
më afatgjatë.

	Mbështetje për gjurmimin dhe arritjen e popullatave në 
nevojë

Duke marrë parasysh që gratë që jetojnë në zona si Devoll, Prrenjas, 
Korcë dhe Pogradec vuajnë nga mungesa e informacionit, disa aktivitete 
duhet të merren në konsideratë. Këto aktivitete janë të lidhura me 
angazhimin e komunitetit për të përmirësuar marrjen e informacionit 
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lidhur me shëndetin, si dhe qasjen në shërbimet thelbësore, veçanërisht 
për gratë. Sidomos tani, me krizën Covid-19, duhet të ndërmerren 
veprime gjithashtu për të intensifikuar punën me komunitetet për zbutjen 
e rrezikut, në zonat e për pjesët e popullatës që janë më të prekshme, 
kanë pengesa kulturore ose gjuhësore për të marrë informacion dhe nuk 
janë në gjendje të praktikojnë distancimin social për shkak se mund të 
jetojnë në mjedise të mbingarkuara urbane.

Duhet të sigurohet mbështetje e veçantë për gratë shtatzëna dhe gratë 
që kujdesen për të porsalindurit dhe fëmijët e vegjël, si dhe të sigurohen 
ndërhyrjet e përshtatshme lidhur me kujdesin shëndetësor për të 
mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore, gratë me aftësi të kufizuara dhe 
gratë që jetojnë me HIV / AIDS.

	Aksesi në shërbimet themelore sociale dhe politikat e 
mbrojtjes sociale

Gjatë shpërthimit të virusit Ebola, më shumë njerëz vdiqën nga 
ndërprerja e shërbimeve sociale sesa nga vetë virusi, prandaj është me 
rëndësi të madhe të sigurohet që popullata kudo vazhdon të ketë qasje 
në shërbimet sociale dhe mbrojtjen sociale.

Kriza COVID-19 ndikon më së shumti ata që janë më të varfër dhe 
më të prekshëm, me implikime të rëndësishme ndërmjet brezave për 
familjet e varfra. Ndryshe nga shumica e recesioneve të 50 viteve të 
kaluara, të cilat ishin restriksione për burra, kjo krizë është një rënie për 
gratë. Siç u demonstrua gjatë krizës financiare të vitit 2008, nuk duhet 
neglizhuar fakti që vendet me sisteme të forta të mbrojtjes sociale dhe 
shërbime themelore pësuan më pak pasoja dhe u rikuperuan më shpejt. 
Gjatë muajve të ardhshëm, qeveritë në të gjithë botën do të duhet të 
adaptojnë, zgjasin dhe zgjerojnë transferimet e parave, programet e 
ndihmës ushqimore, programet e sigurimeve shoqërore dhe përfitimet 
që marrin fëmijët, për të mbështetur familjet. 

Përgjigjet e mbrojtjes sociale duhet të marrin në konsideratë ndikimet 
e diferencuara të COVID-19 mbi grupet në nevojë, gratë dhe burrat dhe 
ata që mbijetojnë me të ardhura në sektorin informal, si dhe ata që 
marrin përsipër dhe punë shtesë të papaguar përsa i përket kujdesit në 
familje. Prandaj, sfera e sfidave që janë përpara kërkon një mbështetje 
të jashtëzakonshme.
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4.4. Rekomandime specifike lidhur me politikbërjen 

o Shkallëzimi dhe zgjerimi i sistemeve elastike dhe pro të 
varfërve të mbrojtjes sociale: Të mbështeten qeveritë për të hartuar, 
rregulluar, shkallëzuar dhe zbatuar me shpejtësi programe të transferimit 
të parave, për t›iu përgjigjur ndikimeve të menjëhershme ekonomike të 
COVID-19. Kjo përfshin mbështetjen e procesit të kalimit në pagesa 
dixhitale për qeveritë dhe sektorin privat.

o Mirëmbajtja e shërbimeve thelbësore të ushqimit, duke u 
përqendruar tek gratë si pjesa më e prekur e popullatës, përfshirë 
ato që jetojnë me HIV / AIDS. COVID-19 dhe masat përkatëse që 
lidhen me të kanë një ndikim në cilësinë e dietave dhe të ushqyerit dhe 
kjo mund të përkthehet në rritjen më të shpejtë të nivelit të vdekshmërisë 
dhe kequshqyerjes në mesin e grupeve të popullsisë me nevoja më 
të larta ushqyese. Përgjigja në këtë aspekt duhet të nxisë ndërtimin 
e programeve të bazuara në institucione dhe në komunitete që kanë 
për qëllim zbulimin dhe trajtimin e hershëm të grave të prekura nga 
kequshqyerja. Nevojitet bashkëpunim me partnerët qeveritarë dhe ata 
të sektorit privat për të siguruar mundësi për ushqyerje të shëndetshme 
e të përballueshme për gratë dhe familjet, si dhe për popullatat në 
nevojë, përfshirë ata që jetojnë me HIV / AIDS. Kjo mund të përfshijë një 
sërë opsionesh, duke permendur mbështetjen për ushqim, mbështetjen 
me para dhe kupona, të shoqëruara këto me programe komunikimi 
për ndryshimin e sjelljes sociale të mbështetur nga vullnetarët për të 
përmirësuar dietat e grave.

o Përkrahja e viktimave të dhunës së bazuar në gjini. Duhet 
të sigurohet mbështetje për autoritetet kombëtare, shoqërinë civile dhe 
organizatat e grave për të siguruar mbajtjen e shërbimeve themelore 
thelbësore, të tilla si kujdesi shëndetësor për nënat, programet e 
shëndetit riprodhues seksual dhe shërbimet për të mbijetuarit e Dhunës 
me Bazë Gjinore. Karantinimi dhe politikat e izolimit për shkak të 
Covid-19, së bashku me stresin financiar për familjet, individët dhe 
komunitetet, përkeqësojnë dhunën në familje. Kujdesi dhe mbështetja 
për të mbijetuarit e Dhunës me Bazë Gjinore mund të ndërpritet kur 
ofruesit e shërbimeve shëndetësore janë të mbingarkuar. Nevojitet 
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mbështetje për shpërndarjen e informacionit se si të parandalohet 
Dhuna me Bazë Gjinore ose ku të kërkohet ndihmë. Strehëzat duhet të 
zgjerohen, sistemet e referimit të përmirësohen dhe linjat e telefonit dhe 
opsionet e tjera të mund të ofrojnë mbështetje në distancë. Adoptimi i 
një qasjeje pa pasur të dëmtuar dhe analiza e riskut e bazuar në gjini 
duhet të përfshihet në të gjitha veprimtaritë e përgjigjes dhe msave 
ndaj COVID, përfshirë grupet e margjinalizuara dhe më të prekura.

o Duhet të mbështetet vazhdimësia e shërbimeve sociale dhe 
qasja në streha. Bashkëpunimi dhe mbështetja është e nevojshme 
për të siguruar shërbime sociale kombëtare dhe locale, si dhe për të 
siguruar vazhdimësinë masave për gratë në rrezik nga dhuna, abuzimi, 
shfrytëzimi, neglizhenca dhe ndarja familjare. Frika dhe shqetësimi, së 
bashku me disponueshmërinë e zvogëluar të punonjësve socialë, i lënë 
gratë të ekspozuara ndaj dhunës, abuzimit, shfrytëzimit dhe neglizhimit. 
Programet që mbështesin parandalimin, si dhe një vazhdimësi të 
kujdesit për gratë që përjetojnë dhunë duhet të vazhdojnë dhe madje të 
intensifikohen dhe zgjerohen në mjediset e kujdesit. Programet specifike 
për të mbështetur vendet e strehimit duhet gjithashtu të zgjerohen, 
veçanërisht në situata të brishta humanitare, si dhe në kampe dhe zona 
urbane me popullsi të dendur, ku distancimi shoqëror dhe masa të tjera 
parandaluese nuk janë të mundshme.

o Mundësimi i mësimit të sigurt e të qëndrueshëm për të gjitha 
vajzat: Rreth 90% e numrit të përgjithshëm të fëmijëve që shkojnë në 
shkollë në botë janë prekur drejtpërdrejt nga mbyllja e shkollës, duke 
përfshirë një numër të madh fëmijësh që humbin vaktet e shkollës. 
Gjithashtu, nevojitet bashkëpunim me autoritetet kombëtare të arsimit 
dhe ofruesit e shërbimeve arsimore të sektorit privat për të mbështetur 
parashkollorët dhe shkollat që mund të qëndrojnë të hapura në mënyrë 
të sigurt, duke ndihmuar ndërkohë dhe qeveritë për të rritur shkallën 
përdorimit të formave dixhitale dhe format e tjera të të mësuarit në 
distancë. Ekziston nevoja për të ngritur qasje inovative për të vazhduar 
procesin e të mësuarit në të gjitha nivelet gjatë periudhave të krizës, 
përmes programeve prindërore, TV, radios, platformave të ndryshme 
dixhitale dhe mekanizmave të tjerë të shpërndarjes së informacionit.
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o Mbrojtja e vendeve të punës, ndërmarrjeve të vogla dhe 
të mesme dhe grave - punëtore të pambrojtura që janë pjesë e 
ekonomisë informale: Punëtorët më të rrezikuar janë ata që punojnë 
në punë informale. Ata nuk kanë qasje ose kanë qasje të kufizuar në 
mbrojtjen sociale, dhe as nuk kanë siguri ekonomike për të marrë leje për 
arsye shëndetësore, për t’u trajtuar nëse kërkohet, ose për të përballuar 
bllokimin. Modelet e reja të biznesit, me marrëdhënie jostandarde të 
punës, gjithashtu tentojnë të ulin përfitimet dhe mbrojtjen për punëtorët. 
Kjo ka krijuar rrezikun e rritjes së informalitetit, i cili thekson nevojën 
për të ripërcaktuar sistemet e mbrojtjes sociale dhe për të garantuar 
mbulimin universal të elementeve bazë që lidhen me punën e denjë.

o Mbledhja e të dhënave të ndara sipas gjinisë në kuadër të 
Covid-19: Sistemi aktual statistikor vuan nga mungesa e të dhënave 
dhe informacionit të mbledhur nga institucionet dhe treguesit e kërkuar 
në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar për monitorimin e barazisë 
gjinore gjatë pandemisë. Edhe pse, në kohën që po jetojmë është një 
sfidë për të prodhuar statistika, të sakta dhe të përshtatshme lidhur me 
gjinisë, duhet të sigurohen të dhëna koherente për ndarjen e moshës dhe 
gjinisë nëpër sektorë dhe nivele të ndryshme, në mënyrë që të arrihet 
në përfundimin nëse pabarazia gjinore rritet pandemia. Në këtë drejtim, 
statistikat shëndetësore duhet të standardizohen, harmonizohen dhe të 
ndahen sipas gjinisë.

Ekzistojnë gjithashtu dimensione të rëndësishme gjinore. Për shkak të 
pabarazive para-ekzistuese të bazuara në gjini, gratë ka të ngjarë të 
përjetojnë më shumë vështirësi në gjetjen e vendeve të reja të punës ose 
gjetjen e mundësive sipërmarrëse për rimëkëmbjen e tyre ekonomike. 
Gratë janë tepër të prekura në disa shërbime që jane më të ndikuara 
nga kriza, kryesisht në mungesë të mbrojtjes sociale. Gratë gjithashtu 
përfaqësojnë afërsisht 70 përqind të punonjësve të vijës së parë që 
merren me pandeminë në sektorin shëndetësor dhe atë social.

o Duhet të përfshihen tregtia elektronike dhe zgjidhjet 
dixhitale në mënyrë që të lejohet një qasje e sigurt në shërbimet 
e nevojshme, veçanërisht nga grupet më të ndjeshme. Këto 
shërbime përfshijnë shërbime financiare për dërgimin / marrjen e 
dërgesave të parave, grante dhe hua afatshkurtra për bizneset e vogla 
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dhe të mesme, dhe pagesa dixhitale të fondeve të emergjencës të 
individëve dhe familjeve. Duhet të bëhen vlerësimet e gatishmërisë së 
tregtisë elektronike në mënyrë që të sigurohet një bazë më e mirë për 
arritjen e përparësive nga zgjidhjet dixhitale

4.5. Masa afatmesme dhe afatgjata

Në këtë seksion janë dhënë rekomandime afatmesme dhe afatgjata që 
do të prekin gratë si pjesë e grupeve në nevojë në një kontekst të 
përgjithshëm. Këto rekomandime kanë tendencë të ndikojnë në situatën 
e grave në një shkallë makroekonomike.

	 Masat politike duhet të mbështeten nga këshillat dhe 
programet e politikave specifike dhe të integruara të vendit, të 
tilla si:

	 politikat aktive fiskale dhe monetare për të stimuluar ekonominë 
dhe punësimin në përgjithësi, duke kundërshtuar rëniet e kërkesës 
totale dhe ndikimet negative në tregun e punës; politikat sektoriale 
për të kundërshtuar efektet negative të sjella nga bllokimet dhe tkurrja 
e ndërprerjeve të tregtisë ndërkombëtare dhe zinxhirëve globalë; 
dhe investimet në ekonominë e kujdesit (shëndetësia dhe arsimi), ku 
gratë përfaqësojnë pjesën më të madhe të punësimit, tani janë më të 
rëndësishme se kurrë.

	 mbështetje e menjëhershme financiare për NVM-të, të 
vetëpunësuarat dhe të tjerët të punësuar në punë informale, në një 
shkallë shumë më të madhe.

	 Mbrojtja e punonjesve në nevojë përmes:

o Transferta parash dhe transferime në natyrë për punëtorët 
informalë dhe të vetëpunësuarit, përfshirë punëtorët rastësorë, duke u 
mbështetur në sistemet ekzistuese të mbrojtjes sociale;

o Sigurimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore dhe informacionit 
për grupet që nuk janë të lidhur me shërbimet e përcaktuara, përfshirë 
punëtorët migrantë dhe refugjatët.

o Sigurimet shoqërore për grupet në nevojë;

o Aksesi në shërbimet e kujdesit për punonjesit të cilëve u kërkohet 
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të vazhdojnë të punojnë gjatë bllokimeve;

o Mbështetje për punonjësit e rinj të goditur rëndë, përfshirë masat 
për të siguruar vazhdimësinë në praktikat apo stazhet e punës,

o Parandalimin e diskriminimit, përjashtimit dhe dhunës në vendin 
e punës;

o Lidhja e këtyre grupeve të synuara me skemat e mbrojtjes sociale 
në mënyrë që problemet me të ardhurat dhe ngarkesat në rritje të 
kujdesit për fëmijët të mund të zbuten.

	 Forcimi i kohezionit shoqëror dhe qëndrueshmërisë së 
komunitetit

o Dialog social gjithëpërfshirës, advokim dhe angazhim 
politik. Nxitja e dialogut shoqëror dhe konsensusit në lidhje me masat 
kryesore që lidhen me përgjigjet socio-ekonomike ndaj COVID-19. Në 
nivelin kombëtar, një mbështetje e tillë mund të përfshijë:

	 Vendosja e shpejtë e ekipeve eksperte multidisiplinare për të 
ndihmuar hapjen e hapësirave të dialogut dhe për të lehtësuar përgjigjet 
kombëtare.

	 Shfrytëzimi i rrjeteve dhe partneriteteve për të mbledhur së bashku 
përfaqësues të institucioneve shtetërore me një gamë të gjerë aktorësh 
jo-shtetërorë siç janë udhëheqësit e shoqërisë civile, aktivistët e grave 
dhe të rinjve, përfaqësues të migrantëve dhe grupeve të diasporës, 
organizata të bazuara në besim dhe udhëheqës fetarë, organizata 
të punëdhënësve dhe pronarë biznesi, sindikata, akademikë, grupe 
studiuese dhe të tjerë për të krijuar së bashku strategji të përbashkëta. 

	 Lehtësimi i dialogut kombëtar dhe rajonal për rëndësinë e lirisë 
së shtypit dhe pavarësisë së medias për ndërtimin e besimit shoqëror 
veçanërisht në kohë krizash;

	 Angazhimi i sipërmarrësve dhe përfaqësuesve të kulturës për 
të krijuar hapësira që u mundësojnë komuniteteve të mbajnë lidhje 
shoqërore përmes shprehjeve artistike;

	 Mbështetje për aktorët kombëtarë në hartimin e përgjigjeve 
kombëtare dhe lokale që janë të ndjeshme ndaj gjinisë dhe konflikteve 
që forcojnë kohezionin social dhe besimin.
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o Mbështetja për zhvillimin e platformave të angazhimit 
dixhital të cilat mund të jenë një mjet i dobishëm për të mobilizuar 
angazhimin e komunitetit në kushtet e distancës sociale, duke përdorur 
media tradicionale dhe të reja, duke lehtësuar aksesin në paketat e 
të dhënave dhe paketat e komunikimit për drejtuesit e komunitetit. 
Shembuj janë platformat dixhitale të të dhënave, të cilat përmbajnë 
sondazhe për perceptimet dhe opinione të ndryshme, krijojnë vlerësime 
të nevojave, si dhe ndjekin disinformacionin.
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5. Përfundime

Në vitet e fundit Shqipëria ka përmirësuar statusin e grave dhe ka arritur 
të promovojë barazinë gjinore në përgjithësi. Sidoqoftë, vendi ende 
përballet me shumë sfida për këto çështje, siç u përmend në seksionet 
e mësiperme të këtij raporti. Në Shqipëri, janë vërejtur përgjithësisht 
norma më të ulëta të pjesëmarrjes së grave në fuqinë punëtore dhe 
nivele të punësimit, dhe nivele më të larta të pasivitetit në punë. Kjo vjen 
si rezultat i përceptimeve mbizotëruese për sa i përket roleve gjinore, 
ku përgjegjësitë për punët e shtëpisë si larja dhe hekurosja e rrobave; 
pastrimi i shtëpisë; gatim; larja e enëve, kujdesi për anëtarët e sëmurë 
të familjes, ose kujdesi për fëmijët shihen si punë të grave, dhe sipas 
këtyre përceptimeve grate duhet të qëndrojnë më së shumti në shtëpi. 
Për më tepër, praktikat që janë shumë të dëmshme për shëndetin e 
grave, sistemet ligjore dhe politike që justifikojnë neglizhimin e nevojave 
shëndetësore të grave, dhunën ndaj grave dhe shkelje të tjera të të 
drejtave të tyre njerëzore, ekzistojnë ende në zonat rurale si Devoll, 
Prrenjas, Korcë dhe Pogradec. 

Studimi i barazisë gjinore i kryer në Devoll, Prrenjas, Korcë dhe Pogradec 
përmes 4 dimensioneve të indeksit gjinor të institucioneve sociale, 
arrin në një përfundim të rëndësishëm në lidhje me këtë temë.

Bazuar në pyetësorin e ndërtuar, dimensioni i parë “Diskriminimi në 
familje”, tregon se në shumicën e familjeve: 

- Si burrat dhe gratë marrin vendime për shpenzimet dhe blerjet në 
familje

- Edhe burrat dhe gratë vendosin për shpenzimet me vlerë të lartë 
në familje

- Shumica e të anketuarve mendojnë se gratë duhet të kujdesen për 
shtëpinë dhe të gatuajnë për familjen

- Gjatë fëmijërisë, shumica e të anketuarve kanë kaluar shumë kohë 
me babanë dhe nënën e tyre

- Të dy prindërit vendosin për arsimimin e fëmijëve
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- Gjithashtu, dëshmohet se sipas të anketuarve, gratë dhe burrat 
kanë të njëjtën të drejtë për të pasur dhe trashëguar një pronë

- Burrat nuk duhet të kujdesen për pronën e grave në para

- Sipas të anketuarve, vajzat nuk duhet të martohen para se të 
mbushin 18 vjeç

Dimensioni i dytë “Integriteti i kufizuar fizik”, tregon se në shumicën 
e familjeve:

- Në shumicën e rasteve babai e ka trajtuar nënën me respekt

- Shumica e fëmijëve nuk e kanë parë kurrë babanë duke goditur 
nënën

- Shumica e të anketuarve mendojnë se ligjet në Shqipëri nuk i 
mbrojnë gratë nga dhuna dhe një grua nuk duhet të tolerojë kurrë 
dhunën në mënyrë që të mbajë familjen të bashkuar

- Në këto komuna ekziston një perceptim i përgjithshëm se 
institucionet shqipëtare janë disi të përgatitura për të mbrojtur gratë 
nga dhuna, por jo të përgatitura plotësisht

- Në shumicën e familjeve, janë të dy prindërit që vendosin për 
numrin e fëmijëve, por gjithsesi, një përqindje e madhe e tyre mendojnë 
se burrat nuk duhet të marrin leje nga gratë për të kryer marrdhënie 
seksuale

       Bazuar në dimensionin e tretë “Integriteti i kufizuar civil”:

- Shumica e të anketuarve janë në favor të një sistemi që garanton 
një numër të caktuar të grave në qeveri

- Disa nga të anketuarit janë në favor të një sistemi që garanton 
një numër fiks të pozicioneve për gratë në parlament dhe këshillat 
bashkiakë, por ka ende njerëz që mendojnë të kundërtën

- Shumica e të anketuarve mendojnë se kultura dhe mjedisi politik 
në Shqipëri i pengojnë gratë të përparojnë në politikë dhe gratë ende 
nuk kanë arritur barazi politike me burrat
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Bazuar në dimensionin “Aksesi i kufizuar në burimet produktive 
dhe financiare”

- Edhe pse shumë të anketuar mendojnë se gratë duhet të kenë të 
njëjtat të drejta për të pasur tokë si burrat, ende ekziston një perceptim 
i përgjithshëm që kjo e drejtë duhet t’u përkasë më shumë burrave

- Në shumicën e familjeve të dy prindërit marrin vendime për burimet 
natyrore

- Të anketuarit janë pro një sistemi që garanton pagesa të barabarta 
për burrat dhe gratë, por shumica e tyre ende mendojnë se gratë në 
Shqipëri nuk kanë arritur barazinë ekonomike me burrat

Qeveria shqipëtare ka ndërmarrë shumë stimuj dhe njeh rëndësinë e 
barazisë gjinore përmes politikave dinamike dhe strategjive të ndryshme. 
Përkundër kësaj, në Devoll, Prrenjas, Korcë dhe Pogradec ende ekziston 
përceptimi i përgjithshëm se ligjet dhe institucionet në Shqipëri nuk 
janë plotësisht të përgatitura për të mbrojtur gratë nga dhuna dhe kjo 
më pas ndikon në rritjen e pabarazisë gjinore në këto zona. Duke marrë 
në konsideratë përgjigjet nga të anketuarit, desk researches dhe grupet 
e fokusit, mund të konkludohet se niveli i GE në këto komuna është 
në një nivel të moderuar, ku ende ofrimi i shërbimeve dhe mundësia e 
arritjes së tyre mbetet një sfidë.

Në një kontekst më të përgjithshëm dhe gjithashtu të bazuar 
në situatën Covid-19 në të cilën po jetojmë të gjithë, ky raport 
arrin në përfundimin se ka shumë të ngjarë që nuk do të ketë kthim 
në “normalitetin e vjetër”. Rivendosja e masave fiskale dhe financiare 
nga qeveritë në këto muaj, është një paraqitje e shkurtër e së ardhmes. 
Qeveria e Shqipërisë ka miratuar dy paketa mbështetëse për njerëzit në 
nevojë dhe bizneset e prekura nga pandemia COVID-19 në një masë të 
kombinuar prej 45 miliardë lekësh (2.8% të PBB-së). Pjesë e paketave 
mbështetëse ishte edhe shuma prej 2 miliardë lekësh e alokuar për 
ndihma humanitare për më të rrezikuarit. Objektivi i tij kryesor ishte 
zbutja e humbjeve të të ardhurave për të gjithë ata që preken nga 
kriza COVID-19, synon të ndihmojë shumicën e punëtorëve të mbajnë 
punën e tyre, të papunët të mbështeten me rritje të përfitimeve të 
papunësisë dhe pjesa tjetër të mbështetet përmes programit të ndihmës 
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ekonomike.56

Këto paketa sugjerojnë që status quo-ja dhe biznesi si zakonisht janë 
zgjedhje të politikave, jo kufizime të pashmangshme për zhvillimin e 
qëndrueshëm. Qeveria duhet të bëjë gjithçka që është e mundur për të 
siguruar që përpjekjet e saj për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike 
nuk i devijojnë burimet nga krizat e tjera ekzistuese - adresimin e 
nevojave të grupeve të cenueshme; trajtimi i emergjencës globale të 
klimës; dhe dhënia fund e dhunës ndaj grave dhe vajzave.

Mënyra sesi zbatohen planet e rimëkëmbjes ka rëndësi të vecantë sepse 
tregon se si do të duket ky rikuperim në vazhdimësi. Rimëkëmbja globale 
duhet të jetë e drejtë dhe mbi të gjitha, duhet të jetë gjithëpërfshirëse.

56  https://albania.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/10/new-survey- 
  shows-covid19-impacts-on-gender-inequality-in-albania 


