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Mirënjohje

Këto rekomandime janë përgatitur nga ekipi hulumtues: Dr. Florensa HAXHI 
dhe Dr. Elvana ZHEZHA, si pjesë e projektit “Trajtimi i shkaqeve rrënjësore 
të diskriminimit ndaj grave në Shqipëri”, financuar nga Ministria e Punëve të 
Jashtme të Sllovenisë në vitin 2020.

Një falënderim i shprehet Limnos d.o.o., kompania për ekologji të aplikuar me 
seli në Slloveni, për bashkëpunimin në përpjekjet për përkrahje.

Një falënderim i shprehet Forumit për Zhvillim të Drejtë (Forum za enakopraven 
razvoj, društvo), me seli në Slloveni, për bashkëpunimin e tij në formësimin 
e rekomandimeve.

Financimi

Përgatitja dhe printimi i këtyre rekomandimeve financohet nga Ministria e 
Punëve të Jashtme Sllovene si pjesë e projektit “Trajtimi i shkaqeve rrënjësore 
të diskriminimit ndaj grave në Shqipëri”.

Deklarim

Pikëpamjet e shprehura në këto rekomandime janë përgjegjësi e autorëve dhe 
nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të Qeverisë së Republikës së Sllovenisë 
ose Ministrisë së Punëve të Jashtme të Sllovenisë.
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Statusi i Grave në Menaxhimin e Mbetjeve në 
Shqipëri

Menaxhimi i Mbetjeve në Shqipëri

Në vitin 2019, Shqipëria ka përpunuar rreth një milion ton mbetje shtëpiake.1 
Praktikat e menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri dominohen nga një sistem 
linear grumbullimi dhe asgjësimi, ku mbetjet grumbullohen nga bashkitë 
dhe depozitohen në landfille me shkallë të ndryshme trajtimi. Duke qenë se 
bashkitë janë ligjërisht përgjegjëse për sistemet e menaxhimit të mbetjeve, 
por kanë nivele të ulëta kapaciteti dhe financimi, vetëm rreth 75% e mbetjeve 
vlerësohen të mblidhen ndërsa pjesa tjetër asgjesohet në mënyrë jo formale.

Konteksti gjinor i menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri

Menaxhimi i mbetjeve nuk është një koncept neutral ndaj gjinisë. Për shkak 
të normave shoqërore dhe stereotipeve gjinore, të cilat përshkruajnë rolet 
dhe pritshmëritë që shoqëria ka për gratë dhe burrat, është e nevojshme një 
analizë gjinore në rastet kur trajtohet menaxhimi i mbetjeve.2

Shtysa për të modernizuar dhe formalizuar sektorin e menaxhimit të mbetjeve 
është e rëndësishme dhe e nevojshme që Shqipëria të arrijë jo vetëm kërkesat 
e BE-së, por dhe qëndrueshmërinë në vend. Megjithatë, gratë kanë më pak 
gjasa të punësohen në punë formale të menaxhimit të mbetjeve, të cilat ato 
i kanë bërë më parë në mënyrë joformale, për shkak të diskriminimit ose për 
shkak të mungesës së kritereve të nevojshme arsimore ose teknike, si për 
shembull aftësia për të lexuar ose për të ngarë makinën.

Për përfshirjen e grave në sektorin e menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri ka 
shumë pak të dhëna. Për të kuptuar dimensionin gjinor të mbetjeve në qytetet 
e Prrenjasit, Pogradecit dhe Devollit në jug të Shqipërisë, janë zhvilluar disa 
fokus grupe në muajin maj të vitit 2021.

Ky studim ofron një pasqyrë të ndikimit të normave, vlerave, ligjeve, 
stereotipeve dhe roleve gjinore në menaxhimin e mbetjeve, diskuton 
mundësitë për përmirësimin e përfshirjes së grave në menaxhimin e mbetjeve 
dhe krijimin e mundësive për biznesin e vogël në sektorin e menaxhimit të 
mbetjeve, me theksin kryesor tek gratë. 

Në bazë të studimit, u krijuan dy grupe rekomandimesh shtesë, i pari me fokus 
integrimin gjinor në projekte në fushën e menaxhimit të mbetjeve, me synim 
sektorin privat dhe zbatuesit e tjerë, ndërsa grupi i dytë i rekomandimeve 
fokusohet në promovimin e aktiviteteve ekonomike për gratë në fushën e 
menaxhimit të mbetjeve.

E përbashkët për tre bashkitë e Pogradecit, Prrenjasit dhe Devollit, është se 
të gjitha bashkitë kanë tendera publikë të cilët më pas u jepen kompanive  
private. Të gjitha përgjegjësitë për pastrimin e hapësirave publike, koshave,

1  GIZ “Albania is modernising its solid waste management systems
2  ISWM - Sector Study Report 
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 menaxhimin e mbetjeve urbane apo përmirësimet mjedisore i kanë kaluar 
kompanive private të paguara nga fondet e bashkisë. Të gjitha kompanitë e 
pastrimit në këto tre qytete janë vendore dhe jo kombëtare. Kompanitë kanë 
punësuar staf vendor, duke zbutur problemin e papunësisë në rajon.

Rezultatet kryesore të këtij kërkimi tregojnë përfundime të përziera në 
lidhje me gjininë dhe menaxhimin e mbetjeve në Shqipëri, kur aktivitetet 
e grumbullimit të mbetjeve urbane kryheshin kryesisht nga gratë, ndërsa 
aktivitetet e përpunimit kryheshin kryesisht nga burrat, por në rastet ku burrat 
dhe gratë kishin të njëjtën punë, gratë paguheshin 10-15% më pak se burrat.

Më tej, ndërkohë që gratë shpesh punësoheshin nga kompanitë private të 
pastrimit për mirëmbajtjen e përgjithshme urbane, pak prej tyre ishin në 
pozicione menaxheriale pune ose u jepej mundësia për avancim.

Në nivel familjar, 65% e vendimeve për burimet natyrore (toka, uji, menaxhimi 
i mbetjeve) janë marrë në mënyrë të barabartë nga burrat dhe gratë.

Në nivelin e ndërmarrjeve, Strategjitë Urbane për Menaxhimin e Mbetjeve 
në Qytetet Turistike tregojnë se burrat dominojnë pak më shumë se gratë në 
pozicionet menaxheriale, profesionale dhe teknike të kompanive të menaxhimit 
të mbetjeve dhe dominojnë plotësisht në pozicionet operative të procesit, 
impianteve dhe makinerive.

Rasti 1: Pogradec

Qyteti i Pogradecit është një qytet turistik që vizitohet shpesh nga turistët 
vendas dhe të huaj. Cilësia e pastrimit të qytetit është përmirësuar, por ka 
ende mungesë të koshave të plehrave në disa pjesë të tjera të qytetit, përveç 
bulevardit kryesor dhe qendrës së tij. Taksa e bashkisë për pastrimin është 
rritur, prandaj qytetarët presin shërbim më cilësor.

Gratë duhet të marrin më shumë mbështetje nga burrat dhe ta shohin sfidën 
e pastrimit dhe riciklimit jo vetëm si një sfidë komunitare, por edhe si një 
sfidë më e ngushtë, brenda familjes. Kërkohet më shumë pjesëmarrje dhe 
angazhim nga burrat në pastrimin e territorit të përbashkët. Të gjithë anëtarët 
e komunitetit duhet të mbështesin dhe të përfshihen në iniciativën ekzistuese 
të bashkisë për mirëmbajtjen e zonave të gjelbra të përbashkëta, si sheshet e 
vogla publike me gjelbërim dhe stola midis shtëpive ose pastrimi dhe kujdesi 
i komunitetit për zonat e shkollave brenda lagjes.

Gratë kërkojnë kontenierë të ndryshëm për grumbullimin e mbeturinave 
shtëpiake urbane në të gjitha pjesët e qytetit, duke përfshirë një kontejner të 
veçantë për rrobat e përdorura. Ndarja e mbetjeve shtëpiake mund të bëhet 
në shtëpi duke marrë qese të veçanta në mënyrë që materialet e dobishme të 
mblidhen veçmas, e më pas të merren nga kompania e mbetjeve në këmbim 
të pagesës. Kjo do të rriste motivimin e individëve për riciklim dhe do të 
siguronte të ardhura për gratë e papuna, ndërkohë që në këtë formë mbrohet 
dhe mjedisi.

Një element i higjienës së komunitetit, të cilit bashkia po i kushton vëmendje 
janë tualetet publike. Pranë qendrës së Pogradecit ndodhen disa tualete 
publike, të cilat janë të financuara dhe të menaxhuara nga bashkia.
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Kompanitë private të pastrimit urban, të cilat për momentin janë kryesisht 
biznese të dominuara nga meshkuj, kanë shfaqur një preferencë për të punësuar 
më shumë gra. Ndërkohë, përgjegjësit për kontrollin e cilësisë së punës së 
kryer kryesisht nga gratë, janë në shumicën e rasteve meshkuj. Ky model nuk 
i lejon gratë të marrin përgjegjësi mbikëqyrëse dhe punë të drejtpërdrejta 
brenda kompanisë, por gjithashtu i përjashton ato nga mundësia për të pasur 
paga më të larta dhe për t’u identifikuar si drejtuese gra. Një çështje tjetër 
është hendeku gjinor i pagave në kompanitë private të pastrimit, ku gratë 
paguhen 10-15% më pak në krahasim me burrat për të njëjtën punë, në të 
njëjtin sektor.

Një nismë pozitive në Pogradec është dekorimi i qytetit në përputhje me moton 
“Zbukuro ballkonin tënd”. Synimi i tij nuk është vetëm dekorimi i shtëpive 
private dhe i qytetit, por edhe promovimi i kujdesit të përbashkët në familje 
(burrë/grua/fëmijë) në këtë aktivitet. Ka përpjekje të përbashkëta si nga 
burrat ashtu edhe nga gratë për të zbukuruar ballkonet dhe për të treguar një 
qasje dhe kujdes të ri për bukurinë e qytetit.

Rasti 2: Prrenjas
Mbetjet grumbullohen, digjen dhe groposen në një zonë të pabanuar jashtë 
Prrenjasit. Në të gjitha fshtrat ka mungesë të ujit të pastër dhe në shumicën e 
tyre ka dhe mungesë të kanalizimeve, duke krijuar kështu ndotje dhe aromë 
të keqe.

Duhet të ketë më shumë fonde për pyllëzimin/gjelbërimin e zonave të 
përbashkëta, si dhe më shumë vemendje nga ana e qeverisë për projektet e 
riciklimit. Në qytetin e Prrenjasit mungojnë tualetet publike.

Në zonat urbane dhe rurale, zakonisht gratë janë përgjegjëse në familje 
për të gjykuar nëse diçka (ushqimi, veshmbathja, etj.) është e pavlerë 
apo e papërdorshme, dhe që do të hidhet në kosh. Kompostimi në zona të 
përshtatshme duhet të promovohet më shumë.

Gratë mund të hapin biznese të vogla (të vetëpunësuara 1-2 persona) për 
pastrimin e shtëpive, larjen e qilimave, mirëmbajtjen e hapësirave publike 
etj, nëse ato stimulohen me një kredi për start-up. Nevojitet ndihma e bazuar 
në komunitet për stimulimin e bizneseve të vogla të iniciuara nga gratë sepse 
kjo gjë do të ndikonte në fuqizimin ekonomik të grave në bashki apo komunë.

Rasti 3: Devoll

Në Devoll vihet re një nivel i ulët ndërgjegjësimi për mjedisin dhe mbetjet. 
Prandaj, duhet t`i kushtohet vëmendje e shtuar edukimit të nxënësve në 
shkolla duke i inkurajuar ata të ndërmarrin nisma për mbrojtjen e mjedisit.

Duhet të mbështeten idetë e biznesit të vogël për gratë, si riciklimi i rrobave 
të përdorura, qepja ose thurja. Një rrjet i bizneseve të tilla të vogla mund të 
ofronte mbështetje në marketing, çështje ligjore dhe fiskale. Gratë kanë nevojë 
për politika stimuluese financiare për ndërmarrjen e iniciativave sipërmarrëse, 
me donacione të vogla nga pushteti vendor apo OJQ-të për “start up-e” për të 
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patur mundësinë e marrjes së një kapitali bazë fillestar për të hyrë në biznes. 
Ka nevojë për kopshte dhe hapësira të gjelbra në zonat publike brenda qytetit, 
që të përdoren si vende pushimi apo takimi me fëmijët dhe miqtë e tyre.

Të njëjtat probleme për disbalancën gjinore, përkatësisht numrin e ulët të 
grave të punësuara në biznesin privat apo në sektorin publik, u vunë re dhe 
në Pogradec, por përveç kësaj pjesëmarrja e tyre e ulët në aksionet mjedisore 
u vu re në Bilisht. Kjo është kryesisht pasojë e faktit se qyteti është i vogël 
dhe ndjeshmëritë ndaj aktivizmit të grave në problemet sociale dhe mjedisore 
janë të kufizuara.

Sfidat e përbashkëta

Një shqetësim i përbashkët për të tre qytetet mbetet riciklimi dhe sfidat e tij në 
partneritetet e mundshme publiko-private apo çdo përpjekje e bizneseve private 
në këtë drejtim. Është e nevojshme të sigurohen kompani të përgjegjshme 
riciklimi për të përmirësuar drejtpërdrejt cilësinë e jetës së komunitetit. Kjo 
gjë do të kërkonte fonde për zbatimin e investimeve dhe njohurive. 

Një shqetësim i përbashkët për të gjithë qytetarët në këto qytete është mjedisi, 
mbetjet urbane, menaxhimi i mbetjeve, por edhe ndjeshmëria ndaj balancës 
gjinore dhe diskriminimit gjinor, e reflektuar në pagesat e ndryshme që burrat 
dhe gratë marrin për të njëjtën punë.

Gratë kanë nevojë për të drejta të barabarta në shoqëri, në menaxhimin 
e kompanive private dhe në ato publike shtetërore. Ndonëse ka dallime 
ndërmjet bashkive, ndarja e roleve gjinore vazhdon e njëjtë në të trija zonat, 
duke i bërë gratë në një masë të madhe përgjegjëse për punët e shtëpisë 
lidhur me menaxhimin e mbetjeve, si dhe mbizotëruese në aktivitetet 
vullnetare të menaxhimit të mbetjeve në qytet, por ndërkohë shumë më pak 
të përfaqësuara, veçanërisht në pozicionet vendim marrëse, në pozicionet 
formale për menaxhimin e mbetjeve, që mund të jenë në biznese ose në 
autoritete lokale.

Bazuar në studimin e kryer në bashkitë Prrenjas, Pogradec dhe Devoll, dy 
grupet e mëposhtme të rekomandimeve janë propozuar për vendimmarrësit. 
Grupi i parë propozon rekomandime të përgjithshme për sigurimin e integrimit 
gjinor në menaxhimin e mbetjeve, ndërsa grupi i dytë fokusohet në promovimin 
e aktiviteteve ekonomike për gratë.

Rekomandime për përfshirjen më të madhe të grave në 
menaxhimin e mbetjeve

•	 Rritja e ndërgjegjësimit për përfitimet që vijnë nga  përfshirja e grave 
në çështjet bashkiake apo komunitare (menaxhimi i mbetjeve) si punë e 
barabartë për të gjithë.

•	 Rritja e ndërgjegjësimit për përfitimet e që sjell fuqizimi financiar i grave 
në shoqëri.

•	 Politikat afirmative vepruese për të rritur pjesëmarrjen formale të grave 
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në komunitet dhe në projektet për start-ups.

•	 Lehtësimi i përfshirjes së grave në punë formale nëpërmjet:

o Lehtësia në taksimin e regjistrimit të punonjësve

o Falje për pagesën e prapambetur të taksave gjatë periudhës së 
punës informale

•	 Forcimi i udhëheqjes së grave dhe organizimit brenda zinxhirit të vlerës 
së menaxhimit të mbetjeve. Sigurimi që gratë përfaqësojnë gjysmën e 
punonjësve në menaxhimin e mbetjeve (bashki, kompani private etj.)

•	 Mundësimi i  një përfshirjeje të vazhdueshme të grave dhe burrave 
në komunitet, në vendimmarrje lokale ose qendrore që ndikojnë në 
mjedisin dhe cilësinë e jetës së banorëve (p.sh. ndaj investitorëve të 
hidrocentralit që nuk kujdesen për burimet e ujit, ose dëmtimin e një pylli 
nga keqpërdorimi

•	 Mbështetja e një zëri të vetëm për burrat dhe gratë në mbrojtje të të 
drejtave të tyre të përbashkëta.

•	 Rritja e pjesëmarrjes së grave në vendimmarrje në lidhje me menaxhimin 
e mbetjeve, praktikat e riciklimit dhe gjobat, mbrojtjen e mjedisit dhe 
praktikat e ekonomisë qarkulluese.

•	 Përdorimi i një strategjie të mirëpërcaktuar dhe me objektiva të qarta 
vjetore lidhur me pyllëzimin dhe zgjerimin e hapësirës së gjelbër të 
qyteteve përkatëse, duke përfshirë zërat dhe nevojat e të dy gjinive. Këto 
strategji nuk duhet të kufizohen në shpërndarjen e burimeve financiare 
vetëm për mbjelljen e më shumë fidanëve të rinj, por në një shkallë më 
të madhe që konsiston në gjetjen e mënyrave dhe formave alternative 
të ngrohjes dhe largimit nga ngrohja me dru. Zgjidhjet mund të jenë 
subvencionimi i çmimit të naftës për ngrohjen e brendshme/kaldajat me 
naftë ose gazifikimi i rajonit/vendit pasi gazsjellësi TAP kalon në të gjithë 
zonën e Devollit/Bilishtit, objektiva të qarta me ndjeshmëri gjinore për 
projektet dhe politikat në këtë fushë.

•	 Stimulimi i komunikimit dhe ofrimi i mundësive për menaxhim më të mirë 
të mbetjeve.

•	 Trajnim për ndarjen, riciklimin dhe ripërdorimin e mbetjeve

o Ndarja në burim e materialeve, të cilat do të shërbejnë si lëndë e 
parë për riciklim.

o Shtimi i kontejnerëve për mbetjet, por edhe koshave në ambiente 
publike, të cilët do të shërbejnë jo vetëm për një mjedis më të pastër, 
por edhe për rritjen e ndjeshmërisë së qytetarëve.

o Shoqëruar me një fushatë sensibilizuese, që prek kryesisht fëmijët, 
familjet edukohen me konceptin e riciklimit, por gjithashtu bëhen më 
të vëmendshme ndaj një mjedisi të pastër që në thelb përmirëson 
edhe mungesën e kulturës shqiptare për riciklimin (heqja javore e 
mbetjeve të renditura (qeset e gjelbra) në të cilat familjet do të 
hedhin vetëm materialet që riciklohen (letër, qelq, plastikë dhe 
alumin) dhe grumbullimi i tyre do të bëhet vetëm 1 ditë në javë nga 
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firma e pastrimit derë më derë.

o Përfshirja e stimujve financiarë për gratë që kryejnë riciklimin në 
shtëpi

o Caktimi i vendeve të posaçme me kontejnerë për veshjet e përdorura, 
të cilat mund të menaxhohen nga një biznes social, ose nga Drejtoritë 
e Kujdesit Social pranë bashkive për të krijuar një plan emergjence 
në rast fatkeqësish natyrore, por edhe për t`u ardhur në ndihmë 
personave në nevojë.

o Vendosja e koshave të gjelbër për grumbullimin e diferencuar të 
materialeve me vlerë, kjo edhe në zbatim të ligjit Nr. 10 463, datë 
22.9.2011 PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE, duke 
parandaluar dhe minimizuar mbetjet, si dhe duke reduktuar ndikimet 
negative nga keq menaxhimi i mbetjeve.

o Promovimi i kompostimit në shtëpi, si një qasje për të reduktuar 
sasinë e mbetjeve që duhet të grumbullohen dhe transportohen në 
një landfill, e rekomanduar kryesisht për zonat rurale, si dhe për të 
rritur ndërgjegjësimin për avantazhet e të pasurit një kopësht të 
vetin.

	Kjo kërkon këshilla bazë mbi aspektet teknike të trajtimit të 
lëndës organike dhe mund të zbatohet me kosto minimale.

•	 Grumbullimi i mbetjeve të gjelbra, një ose dy herë në muaj, i kryer nga 
Ndërmarrja e Shërbimeve pranë bashkive, duke krijuar mbetje organike 
të vlefshme për bujqësinë në përputhje me parimet e ekonomisë 
qarkulluese.

o Vendosja e koshave të gjelbër në hapësira publike për ruajtjen e 
mjedisit dhe rritjen e ndjeshmërisë së qytetarëve.

	Ato duhet të vendosen në zona të qytetit që janë të ndriçuara 
mirë vazhdimisht dhe gjatë gjithë natës.

	Ato duhet të jenë të aksesueshme në çdo kohë të ditës dhe natës 
nga burrat dhe gratë pa rrezik për sigurinë e tyre personale, 
duke mundësuar lirinë e lëvizjes për të gjithë.

	Fillimisht vendosja e koshave duhet të jetë prioritet në zonat e 
shkollave, duke nxitur tek fëmijët e shkollës ndërgjegjësimin 
mjedisor dhe praktikat e riciklimit.

	Bashkia sponsorizon projekte ndërgjegjësuese në shkolla apo 
shoqata të ndryshme mjedisore për menaxhimin e mbetjeve dhe 
përfshirjen e barabartë të burrave/grave në punët e shtëpisë, 
riciklimin dhe përgjegjësinë e përbashkët ndaj mjedisit.

	Riprodhimi i nismës qytetare të pilotuar në Devoll, Pogradec dhe 
Prrenjas, duke përfshirë promovimin e përfshirjes së barabartë 
gjinore në menaxhimin e mbetjeve.

•	 Zbatimi i “Linjës së Gjelbër” të drejtpërdrejtë pa pagesë për të raportuar 
çdo kundërvajtje në lidhje me ndotjen e mjedisit, duke rritur njëkohësisht 
ndërgjegjësimin e komunitetit për shembujt e keqpërdorimit.
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o Vendosja e gjobave për dëme të kthyeshme dhe të pakthyeshme në 
mjedis për shkelësit e sektorit privat dhe publik.

•	 Politikat e ndërtimit tek të cilat duhet të përmbahen bizneset që operojnë 
në nivel lokal:

o Kryerja e raporteve mjedisore për të vlerësuar ndikimin e projekteve 
të reja që ndërmerren në zonë 

o Konsultime me grupe në barazi gjinore brenda banorëve lokalë mbi 
pengesat e mundshme të zbatimit të projekteve të reja (p.sh. ndikimi 
në burimet natyrore jetike për komunitetin)

o Hartimi i një strategjie afatgjatë me objektiva të qarta vjetore brenda 
pushtetit vendor për pyllëzimin dhe zgjerimin e hapësirës së gjelbër 
në qytetet përkatëse.

	Strategjia duhet të përfshijë përfaqësim të balancuar gjinor të 
komunitetit.

	Strategjia duhet të parashikojë strategji të reja për ngrohje, 
duke u larguar nga metodat e djegies së drurit lokal për ngrohje.

o Ndërtimi dhe mirëmbajtja e tualeteve publike.

	Në bashkitë e mëdha mund të jetë një shërbim i menaxhuar nga 
një palë e tretë, duke ofruar pastrim, letër higjienike dhe ujë 
të rrjedhshëm, me pagesë, ndërsa në bashkitë e vogla kërkon 
angazhimin e Ndërmarrjeve Publike pranë bashkive, por me 
kujdes të shtuar, për të siguruar kushte të mira higjienike.

	Sigurimi i detyrueshëm i tualeteve në supermarkete dhe 
qendrave të mëdha të shitjes me shumicë, për t`u përdorur nga 
klientët, me kusht që bashkia të lëshojë leje ndërtimi.

Rekomandime për nxitjen e aktiviteteve ekonomike për 
gratë

Promovimi i aktiviteteve ekonomike të grave është sa i nevojshëm aq edhe 
delikat. Është e rëndësishme të promovohen përfitimet që vijnë nga angazhimi 
i grave në sektorin privat dhe publik, nëpërmjet organizatave dhe bizneseve 
të grave të mbështetura nga qeveritë vendore dhe organizatat e shoqërisë 
civile. Rekomandimet e mëposhtme kanë të bëjnë me nxitjen e pjesëmarrjes 
së grave në aktivitetet ekonomike:

•	 Dhënia e kredive të vogla për gratë për të filluar biznesin e tyre në lidhje 
me riciklimin, menaxhimin e mbetjeve.

o Fonde modeste (1,000 - 1,500 EUR/aplikacion) të siguruara nga 
buxhetet bashkiake për të inkurajuar dhe promovuar hapjen e 
bizneseve të reja nga gratë. Do të ishte e arsyeshme nëse do të 
mbështeteshin edhe aktivitetet tashmë ekzistuese, si riparimi 
apo riciklimi i rrobave, apo edhe pastrimi. Ata gjithashtu duhet të 
mbështesin regjistrimin e bizneseve të tilla.

o Për shkak të dallimeve në gatishmërinë për të paguar kundrejt 
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aftësisë për të paguar ndërmjet gjinive, programet e mikro-kredive 
të drejtuara tek gratë kanë rezultuar të qëndrueshme.3 Bashkëpunimi 
ndërmjet institucioneve financiare dhe palëve të interesuara mund 
të jetë thelbësor në nxitjen e ndjeshmërisë gjinore në tregun e 
menaxhimit të mbetjeve.

•	 Krijimi i Shërbimeve Këshillimore Lokale me ekspertë në menaxhimin e 
mbetjeve dhe këshillimin lidhur me burimet lokale.

•	 Rritja e kapaciteteve të niveleve aktuale financiare në bashki dhe 
shërbime sociale të këshillimit

o Gratë janë më të gatshme të marrin përsipër përgjegjësi sociale dhe 
në të njëjtën kohë të marrin iniciativa dhe të tregojnë kujdes më të 
madh ndaj problemeve mjedisore.

o Gratë në përgjithësi, për shkak të roleve të tyre stereotipike gjinore, 
janë shumë më të përfshira në pastrim, larjen e rrobave, menaxhimin 
e mbeturinave dhe riciklimin, janë konsumatore më miqësore me 
mjedisin duke krijuar atë që quhet “hendeku ekologjik gjinor”.

o Autoritet dhe shoqëria kanë rolin e tyre në kapërcimin e këtij hendeku 
ekologjik gjinor si dhe në rritjen e përgjegjshmërisë ndaj burimeve 
të saj.

	Për shembull, autoritetet mund të mbështesin fushata masive 
reklamuese për përdorimin e produkteve, të cilat duhet të jenë 
miqësore me mjedisin, si dhe të shëndetshme dhe të sigurta 
për përdorim.

Check List  për menaxherët e projektit

Në sektorin e menaxhimit të mbetjeve mund dhe duhet të ndërmerren 
projekte specifike lidhur me barazinë gjinore. Megjithatë, për të nxitur 
barazinë dhe përfshirjen e plotë gjinore, gjinia duhet të merret parasysh në 
të gjitha projektet e menaxhimit të mbetjeve dhe mjedisit, pavarësisht nëse 
barazia gjinore është qëllimi kryesor i projektit. Për të siguruar që çdo projekt 
i menaxhimit të mbetjeve dhe mjedisit të përfshijë gjininë, mund të përdoret 
lista e mëposhtme e kontrollit.

1. Faza e identifikimit të projektit:

I. Kuptimi i kontekstit:

	Duhet të merren parasysh rezultatet specifike lidhur me gjininë në 
projekte të mundshme

	Gjenerimi i diskutimeve/takimeve me të gjitha palët e prekura/të 
interesuara duke mbajtur në balancë përfaqësimin gjinor

	Kuadri institucional dhe politik si dhe normat shoqërore të vendosura 

3  Caroline O. N. Moser, Gender and Third World Development, Training Module 4: Towards gender-aware 
housing policy and practice, IDS, Sussex, n.d 
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që pengojnë / lejojnë përfaqësimin gjinor

II. Mbledhja e informacionit

	Mbledhja / Gjenerimi i të dhënave, të ndara sipas gjinisë

III. Takimet e palëve të interesit dhe Mapping i Partnerëve

	Hartimi i listës së partnerëve të mundshëm me informacione rreth 
gjinisë dhe impakteve specifike gjinore

	Kryerja e takimeve me palët e interesuara duke siguruar pjesëmarrje 
aktive përmes ofrimit të shërbimeve praktike si kujdesi ndaj fëmijëve 
dhe pengesa të tjera të mundshme për gratë (kujdesi dhe rritja e 
pasardhësve konsiderohet punë e grave në komunitete të ndryshme)

	Kontributi i komunitetit duhet të kërkohet që te jepet me fokus grupe 
ose anketa specifike gjinore.

	Bashkëpunimi me ekspertë të gjinisë dhe mjedisit, duke përfshirë 
OJQ-të dhe organizatat e grave me vendndodhje në komunitet

	 Përfshirja në projekt e objektivave specifike gjinore 

IV. Stafi

	Përshkrime të qarta të punës

	Respektimi i vlerave të barazisë gjinore brenda organizatës

	Caktimi i një punonjësi si “zyrtar i balancës gjinore” (eksperti gjinor 
mund ta përmbushë këtë rol në rast të vazhdimit të bashkëpunimit)

	Krijimi i një hapësire në buxhet për punësimet me veprime afirmative

	Vlerësimi i ndërgjegjësimit dhe ndjeshmërisë gjinore për partnerët 
dhe kontraktorët e projektit dhe ofrimi i trajnimeve për stafin dhe 
partnerët në të gjitha nivelet.

2. Faza e zhvillimit të projektit:

I. Indikatorët

	Përfshirja e treguesve specifikë gjinorë në vlerësimin e projektit

i. % e stafit gra

ii. % e stafit gra në nivel të lartë drejtues

iii. Lejet e lindjes / atësisë

II. Aksesueshmëria

	Punonjësit femra dhe meshkuj kanë akses të barabartë në shërbimet 
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si dhe në aktivitetet e mundësuara nga organizatat e projektit

	Takimet duhet të planifikohen në një kohë dhe vend të aksesueshëm 
për të gjitha palët e përfshira në projekt

	Komunikimi me përfituesit e projektit duhet të bazohet në një gjuhë 
të ndjeshme dhe gjithëpërfshirëse ndaj gjinisë.

3. Faza e vlerësimit

I. Stafi

	Ekipi i vlerësimit është i balancuar

II. Raportimi

	Ndikimet dhe rezultatet e projektit duhet të paraqiten në një format 
të ndarë sipas gjinisë, bazuar në të dhënat e ndara sipas gjinisë, që 
më pas do të nxjerrin rezultatet e barazisë gjinore.

	Monitorimi i aksesit, pjesëmarrjes dhe përfitimit midis burrave dhe 
grave dhe planifikimi i aktiviteteve që do të korrigjojnë pabarazitë e 
mundshme gjinore në zbatimin e projektit.

	Monitorimi, studimet vijuese dhe intervistat vlerësuese duhet të 
kryhen me një grup të balancuar gjinor dhe seancat e komenteve 
dhe përshtypjeve të lejohen vetëm për gratë. Partnerët dhe familjet e 
pjesëmarrësve të projektit duhet të merren gjithashtu në konsideratë 
për të vlerësuar ndikimin e projektit.

III. Ndjekja

	Hapat e ardhshëm lidhur me ndarjen gjinore ose mësimet e nxjerra 
duhet të identifikohen dhe dokumentohen për projektet e ardhshme.

	Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet gjinisë në aktivitetet e 
transferimit të njohurive për të siguruar që njohuritë e projektit të 
transferohen tek ata që do të jenë në gjendje ta përdorin atë.

	Në aktivitetet e transferimit të njohurive duhet t’i kushtohet vëmendje 
e veçantë gjinisë, për të siguruar në këtë mënyrë që njohuritë e 
projektit të  transferohen tek ata që do të jenë në gjendje ta përdorin 
atë.
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The status of Women in Waste Management in Albania

Waste Management in Albania

Albania processed approximately one million tons of household waste in 2019.1 
The waste management practices in Albania are dominated by a linear collect-
and-dispose system which sees waste collected by municipalities and disposed 
of in landfills with varying degree of treatment. As municipalities are legally 
responsible for waste management systems, but have low levels of capacity 
and funding, only about 75% of waste is estimated to be collected while the 
rest is disposed of informally.2 

Gendered Waste Management in Albania

Waste management is not a gender-neutral concept. Due to societal norms 
and gender stereotypes, which prescribe the roles and expectations society 
has for women and men, a gender analysis is necessary when addressing 
waste management. 

The push to modernize and formalize the waste management sector is 
important and necessary for Albania to reach both EU requirements and 
sustainability. However, women were less likely to be hired for formal waste 
management jobs which they had previously done informally either because 
of discrimination or because they lacked the requisite educational or technical 
requirements such as being able to read or drive. 

Very little data is available about the involvement of women in the waste 
management sector in Albania. To understand the gendered dimension of 
waste in the cities of Prrenjas, Pogradec and Devoll in the South of Albania, 
focus groups were conducted in May 2021. 

This study offers insight into the influence of norms, values, laws, stereotypes 
and gender roles on waste management, discusses opportunities for improving 
the inclusion of women in waste management, and the creation of small 
business opportunities in waste management, with an emphasis on women. 

Based on the study, two additional sets of recommendations were created, the 
first ones focusing on gender mainstreaming in projects in the field of waste 
management, aimed for the private sector and other implementers, whereas 
the second set of recommendations focus on the promotion of economic 
activities for women in the field of waste management. 

Common to the three municipalities of Pogradec, Prrenjas and Devoll, is that 
all municipalities have public tenders which are then outsourced to private 
companies. All responsibilities for cleaning public spaces, bins, urban waste 
management or environmental improvements have passed to private companies 
paid for by municipal funds. All cleaning companies in these three cities are 
local and not national. The companies have hired local staff, alleviating the 
problem of the unemployment in the region. 

Topline results of these investigation show mixed results with respect to gender 

1  GIZ “Albania is modernising its solid waste management systems”
2  ISWM - Sector Study Report
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and waste management in Albania. While urban waste collection activities were 
performed mainly by women, whereas processing activities were performed 
mainly by men, but when men and women did have the same job women were 
paid 10-15% less. 

Further, while women were often hired by private cleaning companies for 
general urban maintenance, few were in managerial positions, or given the 
opportunity for advancement. 

At the household level 65% of decisions about natural resources (land, water, 
waste management) were taken equally by men and women. 

At the enterprise level, the Urban Strategies for Waste Management in Tourist 
Cities found men slightly dominated women in managerial, professional, 
and technical positions of waste management companies, but completely 
dominated in process, plant, and machine operative positions. 

Case 1:  Pogradec

The city of Pogradec is a touristic city frequently visited tourist attraction 
from nationals and foreigners. The quality of cleaning the city has improved, 
but there is still a lack of garbage bins in other parts of the city except the 
main boulevard and its center. The taxation of municipalities for cleaning has 
increased, thus citizens expect better quality service. 

Women should receive more support from men and seeing the cleaning and 
recycling challenge not only as a community challenge, but also as a closer, 
family challenge. They demand more participation and commitment from 
men in cleaning up the common territory. All members of the community 
should support and be involved in the existing community initiative for the 
maintenance of common green areas such as small public squares with 
greenery and benches between houses or the cleaning and community care 
for school districts within the neighborhood. 

Women demand differentiated containers for the collection of urban household 
waste in all parts of the city, including a special container for used clothes. 
Separation of household waste could be done at home by receiving separation 
bags to separately collect useful materials, which would then be picked up by the 
waste company in exchange for payment. This would increase the motivation 
of individuals for recycling and provide some income for unemployed women, 
while protecting the environment. 

An element of community hygiene, which the municipality is paying attention 
to, is public toilets. There are some public toilets located near the center of 
Pogradec, funded and managed by the municipality.

Private urban cleaning companies, which are at the moment predominantly 
male businesses, have shown a preference for hiring more women. Meanwhile, 
the persons in charge for controlling the quality of work done mainly by 
women remain in the majority men. This model does not allow women to 
take on supervisory responsibilities and direct work within the company, but 
also excludes them from the opportunity to have higher salaries and to be 
identified as female managers. Another issue is the gender pay gap in private 
cleaning companies, where women are paid 10-15% less compared to men for 
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the same job in the same sector. 

A positive initiative in Pogradec is the decoration of the city in line with the 
motto “Decorate your balcony”. Its aim is not only the decoration of private 
homes and the city, but also to promote the joint care of families (husband / 
wife / children) in this activity. There are common efforts from both man and 
women to adorn the balconies and to show a new approach and care for the 
beauty of the city.

Case 2: Prrenjas

Waste is collected, burnt and buried in an uninhabited area outside Prrenjas. 
There is no white-water supply in all villages and there is absence of sewerage 
in most of the villages, creating pollution and bad odor. 

More funding should be available for afforestation / greening of the common 
areas, as well as more government attention to recycling projects. There’s a 
lack of public toilets in the town of Prrenjas.

Usually, women in urban and rural areas are responsible in the family to judge 
if something (food, clothes, etc.) is worthless and will be thrown away in the 
trash and bins in the city. Composting in suitable areas should be promoted 
more.

Women could start small businesses (self-employment 1-2 people) in house 
cleaning, carpet washing, maintenance of public spaces etc, should they be 
incentivised with a start-up loan. Community-based assistance for stimulating 
women small businesses is needed. This would contribute to the economic 
empowerment of women in the municipality.

Case 3: Devoll

In Devoll, a low awareness on the environment and waste is found. Therefore, 
increased attention should be paid to educating students in schools by 
encouraging them to undertake environmental initiatives. 

Small business ideas for women should be supported, such as recycling of 
used clothes, sewing or weaving. A network of such small businesses could 
offer support in marketing, legal and fiscal affairs. The women need financial 
incentive policies for entrepreneurial initiatives, with small donations from the 
local government or NGOs for “startup business” to be given the opportunity 
of a basic start-up capital to enter the business. There is a need for gardens 
and green spaces in public areas within the city, to be used as recreation or 
meetings places with their children and friends. 

The same problems about gender imbalance, namely low numbers of employed 
women in private business or the public sector, were noted as in Pogradec, 
but in addition their low participation in environmental actions was observed 
in Bilisht. This is mainly the consequence of the fact that the city is small and 
sensitivities towards women’s activism in social and environmental problems 
are limited. 

The city has problems with white water as the sewers are outdated, which has 
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often led to the mixing of white water with sewage. Meanwhile, the situation 
with water supply in the villages is improving.

Common challenges 

A common concern for the three cities remains recycling and its challenges 
in potential public-private partnerships or any attempt by private businesses 
in this regard. There is a need to provide responsible recycling companies to 
directly improve the quality of life of the community. This would require funds 
for implementation of investments and knowledge. 

Common to all citizens in these cities is the concern for the environment, 
urban waste, waste management, but also sensitivity to gender balance and 
gender discrimination, reflected in different male / female payment for the 
same job, but also misbalanced opportunities in the management of the jobs. 

Women need their equal rights in society, management of private companies 
and in the state public ones. Whereas there are difference between the 
municipalities, gender roles persist in all three areas, making women to a 
large degree responsible for household chores regarding waste management, 
as well as predominate in voluntary community waste management activities, 
but much less represented, especially at decision-making positions, in formal 
positions on waste management, may it be in business or at local authorities.

Based on the study conducted in the municipalities of Prrenjas, Pogradec and 
Devoll, the following two sets of recommendations are proposed for decision-
makers. The first set is proposing general recommendations for ensuring 
gender mainstreaming in waste management, whilst the second set focuses 
on the promotion of economic activities for women. 

Recommendations for better inclusion of women in waste 
management

•	 Raising awareness on the benefits of women’s inclusion in community 
based issues (waste management) as equal labor

•	 Raise awareness on the benefits of women’s financial empowerment

•	 Affirmative action policies to increase women’s formal participation in 
community and business start-up projects. 

•	 Facilitation of women’s inclusion in formal labor through: 

	Lenience in employee registration taxation

	Amnesty for back payment of taxes during informal labor

•	 Strengthening women’s leadership and organization within the waste 
management value chain. Ensuring women represent half of the workers 
in waste management (municipality, private company etc.)

•	 Enable a continuous involvement of women and men in the community, 
in local or central decision-making that affect the environment and the 
quality of life of the inhabitants (ex. against investors of the hydropower 
plant not caring for the water sources,  or damage to the forest by its 
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misuse,. 

•	 Support single voice of women and men in defense of the community  
rights. 

•	 Increase women’s participation in decision making with regards to 
waste management, recycling practices and penalties, environmental 
protection, and circular economic practices.

•	 Use a well-defined strategy with annual objectives regarding the 
afforestation and expansion of the green space of the respective cities, 
including voices and needs of both genders. These strategies should 
not be limited to allocating financial resources to planting more young 
seedlings, but to a larger degree to finding alternative ways and forms 
of heating and moving away from wood heating. Solutions could be 
subsidizing the price of oil for domestic oil heating / boilers or gasification 
of the region / country as the TAP pipeline passes through the entire 
Devoll / Bilisht area, clear gender sensitive objectives for projects and 
policies in this area. 

•	 Stimulate communication and provide opportunities for better waste 
management.  

•	 Training on waste separation, recycling and reuse

o Separation at source of materials, which will serve as raw material for 
recycling.

o Addition of containers for waste, but also bins in public areas, which 
will serve not only for a cleaner environment, but also to increase the 
sensitivity of citizens

o Accompanied by an awareness campaign, mainly affecting children, 
families are educated with the concept of recycling, but also become 
more attentive to a clean environment to improve the lack of Albanian 
culture for recycling (weekly removal of sorted waste (green bags) in 
which families will throw only the materials that are recycled (paper, 
glass, plastic, and aluminum) and their collection will be carried out only 
1 day a week by the door-to-door cleaning firm

o Introduce financial stimuli for women performing recycling at home

o Designate special places with containers for used clothes, which can be 
managed by a social business, or by the Directorates of Social Care near 
the municipalities to create a contingency plan in case of natural disasters, 
but also to come to assistance to persons in need.

o Installation of green bins for differentiated collection of valuable materials, 
this also in implementation of law No. 10 463, dated 22.9.2011 ON 
INTEGRATED WASTE MANAGEMENT thus prevent and minimize waste 
and reduce negative impacts from poor waste management.

o Promotion of home composting, an approach to reduce the amount of waste 
that needs to be collected and transported to a landfill, recommended 
mainly in rural areas and raise  awareness about the advantages of having  
own garden. 

	This requires basic advice on the technical aspects of organic matter 
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handling and can be implemented at minimal cost.

•	 Collection of green waste, carried out by the Services Enterprise at the 
municipalities once or twice a month, creating organic waste valuable for 
agriculture in accordance with circular economy principles

o Placement of green bins in public areas to preserve the environment and 
increase the sensitivity of citizens.

	They should be placed in well-lit areas of the city continuously and 
throughout the night.

	They should be accessible at any time of the day and night by men 
and women without risks to their personal security, enabling freedom 
of movement for all.

	Initially, placement of the bins should be a priority in school areas, 
promoting environmental awareness and recycling practices in school 
children.

	Municipality sponsored awareness raising projects in schools or 
various environmental associations on waste management and equal 
involvement of men / women in household chores, recycling, and 
shared responsibility towards the environment.

	Reproduce the civic initiative piloted in Devoll, Pogradec and Prrenjas, 
including the promotion of gender-balanced involvement in waste 
management. 

•	 Implementation of a direct toll-free “Green Line” to report any misdemeanor 
in terms of environmental pollution, simultaneously raising awareness in 
the community on examples of wrongdoing.

o Put in place fines and penalties for reversible and irreversible damages 
to the environment for private and public sector violators.

•	 Construction policies to which businesses operating locally must adhere:

o Conducting environmental reports when undertaking new projects in 
the area to evaluate its impact

o Consultations with gender balanced groups of local residents on the 
potential drawbacks of implementing new projects (e.g. impact on 
natural resources vital to the community)

o Develop a long-term strategy with clear annual objectives within 
local governments for the afforestation and expansion of the green 
space in respective cities.

	The strategy must include gender-balanced community representation.

	The strategy must envision new strategies for heating, refraining 
from burning local wood for heating.

o Construction and maintenance of public toilets.

	In large municipalities it can be a service managed by a third party, 
providing cleaning, toilet paper and running water, for a fee, while in 
small municipalities it requires the commitment of Public Enterprises 
near the municipalities, but with extra care, to ensure good hygienic 
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conditions.

	Mandatory provision of toilets in supermarkets and large wholesale 
retailers to be used by customers conditioned in the municipality 
issued construction permits.

Recommendations for promotion of economic activities for 
women

Promoting women’s economic activities is as necessary as it is delicate. It is 
important to promote the benefits that come from engaging women in the 
private and public sector, through women’s organizations and businesses 
supported by local governments and civil society organizations. The following 
recommendations relate to promoting women’s participation in economic 
activities:

•	 Granting small loans to women in order to start up their business related 
to recycling, waste management. 

o Modest funds (1,000 - 1,500 EUR / application) provided from 
municipal budgets to encourage and promote the opening of new 
businesses by women. It would be reasonable if they supported 
already existing activities, such as repairing or recycling of clothes, 
but also cleaning. They should also support the registration of such 
businesses. 

o Due to differences in willingness to pay versus ability to pay between 
genders, micro lending programs geared towards women have been 
proven sustainable.3 Collaboration between financial institutions and 
interested parties could be paramount in introducing gender sensitive 
competition in the market of waste management.

•	 Establishment of Local Advisory Services with experts in waste 
management and local resource loops consulting.

•	 Increasing capacities of current municipal level financial and social 
advisory services.

o Women are more willing to take on social responsibilities and at the 
same time take greater initiative and care in the face of environmental 
problems. 

o Women in general, due to their stereotypical gender roles, are much 
more involved in cleaning, doing the laundry, waste management 
and recycling are more environmentally-friendly consumers creating 
what is called the “eco gender gap”. 

o The role of the authorities and society is in bridging this eco gender 
gap and increasing accountability to its resources. 

	For example, the authorities could support mass advertising 
campaigns for the use of products, which should be 

3  Caroline O. N. Moser, Gender and Third World Development, Training Module 4: Towards gen-
der-aware housing policy and practice, IDS, Sussex, n.d
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environmentally friendly, as well as healthy and safe for use.

Checklist for project managers

Specific gender equity projects and policy changes can, and should, be 
undertaken in the waste management sector. However, to push for full gender 
equity and inclusion, gender should be considered in all waste management 
and environmental projects, regardless of whether gender equity is a primary 
goal of the project. To assist in ensuring that any waste management and 
environmental projects are gender inclusive, the following checklist can be 
used.

1. Project Identification Stage:

I. Understand context:

	Consider gender specific outcomes of potential project

	Generate discussions / meetings with all affected / interested 
parties while balancing gender representation

	Institutional and political framework and social norms in place 
that inhibit / allow gender representation

II. Information collection

	Collect / Generate gender disaggregated data

III. Stakeholder meetings and Partner Mapping

	Map potential partners with information about gender and 
gender specific impacts

	Conduct meetings with interested parties while ensuring active 
participation through the provision of practical services such as 
childcare and other potential barriers for women (offspring caring 
and rearing is considered women’s job in various communities)

	Community input should be solicited with gender specific focus 
groups or surveys. 

	Collaborate with gender and environmental experts including 
NGOs and community-based women’s organizations

	Include gender specific objectives for the project

IV. Staffing

	Explicit job descriptions

	Adherence to gender equality values within the organization

	Assign one employee as “gender balance officer” (the gender 
expert can fulfill this role in case of continued collaboration)

	Create room in the budget for affirmative action hires
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	Assess gender awareness and sensitivity for project partners 
and contractors and provide training for staff and partners at all 
levels. 

2. Project Development Stage:

I. Indicators:

	Include gender specific indicators in assessment of the project

i. % of staff female

ii. % of high-level staff female

iii. Maternity / paternity leaves, to name some

II. Accessibility

	Female and male employees have equal access to project 
services as well as activities enabled by organizations

	Meetings should be scheduled in a time and place accessible to 
all parties involved in the project

	Communication with project beneficiaries should be based on 
gender sensitive and inclusive language

3. Evaluation phase

I. Staffing

	The assessment team is balanced

II. Reporting

	Project impacts and outcomes should be presented 
in a gender disaggregated format, based on gender 
disaggregated data that will track gender equality results. 

	Monitor access, participation and benefits among men and 
women and plan for activities that will redress potential 
gender inequalities in the implementation of the project.

	Monitoring, follow up studies and evaluation interviews 
should be conducted with a gender balanced group and 
allow for women only feedback sessions. Partners and 
families of project participants should be considered to 
gauge project impact. 

III. Follow Up

	Gender-aware next steps or lessons learned should be 
identified and documented for future projects. 

	Specific attention should be paid to gender in knowledge 
transfer activities to ensure project knowledge is transferred 
to those who will be able to use it. 
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