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HYRJA 
 

Ky doracak përmbledh një mozaik idesh mbi mundësitë se si femrat në qeverisje 
mund të zgjerojnë hapësirën e veprimtarisë së tyre politike, dhe, pse jo, ta barazojnë 
atë me hapësirën politike të dominuar nga burrat.  

Doracaku është rezultat i punës vullnetare të Komitetit për Qeverisje të Mirë në 
kuadër të programit Hope Fellowship të Këshillit Shqiptaro-Amerikan, i cili përbëhet 
nga femra që ishin pjesë e këtij programi. 

Doracaku ka dy qëllime. Së pari, informimin dhe motivimin e femrave në politikë mbi 
mundësitë që këto të fundit kanë për të dominuar axhendën politike, dhe njëkohësisht, 
të avancojnë barazinë gjinore në fushën e politikë-bërjes, marrëdhënieve publike dhe 
mediave. 

Së dyti, doracaku mëton të shërbej si mjet shtytës për gratë në politikë, iniciativat që 
promovojnë dhe mbrojnë të drejtat e femrave, si dhe, të vendos, një linjë të re të 
diskursit publik mbi femrat dhe avancimin e rolit politikë të tyre. 

Për më shumë,ky doracak shtjellon nga perspektiva të ndryshme femrën dhe 
pjesëmarrjen e saj aktive dhe të barabartë në proceset e shtet/qytet formimit, 
politikbërjes dhe menaxhimit të këtyre proceseve.  Andaj ajo çfarë sjell ky doracak 
është një dritare e re për të hapur debate të reja të cilat nuk janë vetëm në interesin e 
femrave të cilat synojnë pozitat vendimmarrëse dhe lidershipin, por është moment 
reflektimi edhe për të gjithë ne për një qasje tjetër dhe më të hapur karshi jetës sonë 
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të përditshme dhe krijimit të kushteve që këto çështje të diskutohen me sinqeritetin 
më të madh dhe që shoqëria ta trajtojë femrën si partner të barabartë në këtë proces. 

Ky doracak ndahet në gjashtë (6) pjesë. Doracaku fillon me zgjedhjet komunale dhe 
rëndësinë e pjesëmarrjes së femrave në zgjedhje lokale, sidomos në kuptim të 
zgjerimit të hapësirës politike për femrat. Pjesa e dytë, në të njëjtën linjë, flet për 
rrugën që femrat mund të ndjekin për të rritur pjesëmarrjen e femrave në 
vendimmarrje, kryesisht duke shfrytëzuar legjislacionin, strategjitë dhe konventat 
ndërkombëtare të aplikueshme në Kosovë. Pjesa e tretë, shtjellon “të drejtën për 
qytetin”nga perpektiva gjinore, si e drejtë elementare e garantuar me shumë konventa 
dhe deklarata ndërkombëtare, dhe rëndësinë e rolin e femrës edhe në proceset e 
bërjes së qytetit. Pjesa e katërt e këtij doracaku, shtjellon mundësitë e avancimit të 
imazhit të femrave kandidate, promovimit të tyre, dhe modelet e kurimit të imazhit të 
tyre në sytë e opinionit publik. Imazhi dhe stereotipat që rrethojnë femrën në botë dhe 
në Kosovë janë fokus i pjesë së pestë të këtij doracaku. Pjesa e gjashtë, mbyll, me 
poaq veçanti, këtë doracak. Kjo pjesë, thellohet në konceptin e zhvillimit të 
qëndrueshëm dhe tregon lidhjen e këtij koncepti me pjesëmarrjen e grave në jetën 
publike.      

Për fund, shpresojmë që ky doracak të jetë udhëzues sado i vogël për femrat që të 
sjellin ndryshimin. 

 
Shqipe Hajredini,  

Kryesuese e Komitetit për Qeverisje të Mirë 
 

Eliza Hoxha,  
Anëtare e Komitetit për Qeverisje të Mirë  
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DEMOKRACISË NË QEVERISJE 
 

Merita Maliqi 

 

 

 

 

“Demokracia nuk mund ta ndërtojë 
legjitimitetin e vet vetëm mbi respektimin 
e proceseve, por duhet të jetë e aftë edhe t’i 
integrojë shtetasit dhe tu sigurojë atyre të 
drejtat që nuk janë vetëm formale” 
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Zgjedhjet garuese shtrihen në zemër të procesit demokratik ku dallimi se a do të jenë 
zgjedhjet demokratike apo jodemokratike qëndron në vetë procesin e garimit 
elektoral. Zakonisht sistemin zgjedhorë e shohim si procedurë të kthimit të votës në 
ulëse parlamentare mirëpo,  duhet pasë parasyshë dhe tri aspekte tejet të 
rëndësishmë që janë: Çka janë zgjedhjet, përse duhet votuar dhe për kë të votojmë?  

Nëse me sistem elektoral kuptojmë tërësinë e rregullave që krijojnë mundësi për 
mbajtjen e zgjedhjeve, atëherë mund të themi se indikatori më i mirë i ekzistimit të 
garës është numri i partive garuese në zgjedhje, ndërsa faktor (rendësia e të cilit 
është e padiskutueshme) është përmasa e pjesëmarrjes qytetare në zgjedhje pra, 
numri i qytetarëve që votojnë. Të pëfshirë në proces zgjedhorë udhëheqësit e 
deriatëhershëm merren në pyetje dhe jo do mos do zgjidhen prap, kjo nënkupton që së 
paku për kohë të shkurtër të periudhës parazgjedhore votuesit janë pronarët e votës  
ndërsa politikanët kërkuesit e votës. Por, duke mos e zhvlerësuar këtë element të 
rëndësishëm të procesit electoral, nuk duhet anashkaluar faktin se zgjedhjet garuese 
nuk nënkuptojnë vëtëm zgjedhjen e udhëheqësve, zgjedhjet gjithashtu qesin në pah 
përmasat e informimit të popullatës për problemet nacionale, me çka dalin në 
sipërfaqe limitet e autoritetit të tyre politik. 

Me që qëllimi i botimit të kësajë broshure është ofrimi i një udhërëfyesi për kandidatët 
në zgjedhje lokale të Republikës së Kosovës të vitit 2013, ky shkrim ofron një 
përmbledhje të shkurtër të sensit politik dhe elementeve kyçe që karakterizojnë një 
proces zgjedhorë dhe rëndësinë e tij; përfshirë këtu edhe disa këshilla praktike rreth 
organizimit dhe përgatitjes së kandidatit për garim politik. 

Çka janë zgjedhjet? Zgjedhjet janë mekanizëm i shprehjes se zgjedhjes në një shoqëri 
të caktuar, vegël përmes të cilës qytetatrët zgjedhin përaqësuesin në dhomat 
përfaqesuese shtetërore për të perfomuar funksionet e tyre.  
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Në librin e tij “The Social Contract” Jean Jacques Rousseau shkruan: 

“Populli anglez beson se është i lirë, është në gabim të madhë; është i lirë vetëm gjatë 
zgjedhjeve të anëtarëve të parlamentit; nga momenti kur ata të zgjidhen, populli është 
i nënshtruar, nuk ka asgjë. Në periudhën e shkurtër të lirisë së tij, populli anglez 
shfrytëzon lirinë në atë mënyrë që meriton ta humbasë atë.”  

Kur flitet për zgjedhjet në sistemet bashkëkohore qeverisëse vërehet se zgjedhjet në 
demokracitë e konsoliduara janë garuese dhe pasqyrojnë instrumentin qëndror të 
demokracisë liberale, bazuar në këtë element, ato do të duhej të jenë të “lira dhe fer”. 
Megjithatë shtrohet pyetja: a rezultojnë në të vërtëtë si të tilla? Kush participon dhe 
pse?   

Pyetja e participimit është pyetje qendrore e politikës dhe demokracisë. Prezantimin e 
participimit e nxit vetë nocioni i politikës që me rrënjët e veta shkon deri te polisi grek: 
në agorà pjesëmarrësit kanë menduar që me debat të ndërhyjnë në formulimin e 
vendimeve. Demokracia (e ashtuquajtur) antike faktikisht e ruan këtë element të 
ndërhyrjes së drejtpërdrejtë. Natyrisht se shpesh është konstatuar se “demokracitë 
bashkëkohore” nuk kanë të bëjnë shumë me polisin grek: tek ato bëhet fjalë për 
demokraci përfaqësuese në të cilën vendimet i marrin përfaqësuesit, të cilët i ka 
zgjedhur populli dhe ua ka dhënë kompetencat për të sunduar. 

Krahas idesë përfaqësuese të demokracisë është ruajtur edhe një ide tjetër që 
tërheqë vëmendjen në nevojën që shtetasit, kuptohet ata të interesuarit për politikë, 
marrin obligime që të ndërhyjnë drejtpërdrejtë në vendime që kanë të bëjnë me 
çështje publike. Pwrdeisa demokracia përfaqësuese e fut trupin e përfaqësuesve të 
specializuar, demokracia e drejtpërdrejtë e kufizon fuqishëm parimin e kompetencës, 
të cilin e shpjegon si veglëri të pushteteve oligarkike. Nëse demokracia përfaqësuese 
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mbështetet në barazinë formale një njeri një votë, është demokraci e drejtpërdrejtë 
participative në atë mënyrë që të drejtën për vendimmarrje ia pranon vetëm atij, i cili e 
tregon lojalitetin ndaj çështjeve publike. Demokracia përfaqësuese shpesh është e 
burokratizuar dhe në të vendimmarrja përqendrohet në kulm, përkundër tek 
demokracia e drejtpërdrejtë qëndrohet në kërkesën se vendimmarrjen duhet t’ua 
ofrojmë njerëzve. 

Kjo shpien hulumtuesit që të fillojnë të mendojnë për efikasitetin e modelit demokratik 
që bazohet kryesisht në procese të drejta zgjedhore dhe në kontroll të përfaqësuesve. 
Faktikisht, sërish janë kapur me demokracinë e outputit. Posaçërisht Fritz Scharpf para 
do kohe e ka vërejtur se: “legjitimitetin e vet ‘pushteti për popullin’ e thithë nga aftësia e 
tij t’i zgjedhë problemet me të cilat nuk mund të kapemi individualisht dhe të cilat nuk 
mund t’ia besojmë marrëdhënieve të tregut, gjegjësisht bashkëpunimit vullnetar të 
shoqërisë civile”. Demokracia nuk mund ta ndërtojë legjitimitetin e vet vetëm mbi 
respektimin e proceseve, por duhet të jetë e aftë edhe t’i integrojë shtetasit dhe tu 
sigurojë atyre të drejtat që nuk janë vetëm formale. Kësaj duhet t’i shtohet se shtetasit 
kanë filluar t’i rrisin kërkesat. Në vitet e nëntëdhjeta janë paraqitur shenjat e para të 
pakënaqësisë në radhët e shtetasve të demokracive më përparimtare. Fakti se shtetasit 
mësohen t’i rrisë kërkesat e veta, është pjesërisht pasojë e vetë demokracisë, kurse 
rënia e udhëkryqeve ideologjike i shtyn ata shtetas t’i shqyrtojnë qeveritë e tyre në 
mënyrë më pragmatike dhe në bazë të rezultateve të arritura. 

Teoreticienët Harrop dhe Miller llogaridhënien e paraqesin në dy forma: në zgjedhje 
me çasje nga poshtë – lartë dhe nga lartë-poshtë. Sipas teorisë së parë nga poshtë – 
lartë shtrirja e llogaridhënies së qevreritarëve reflekton në vendimin e votuesit në 
zgjedhjet e ardhshme, me çka rivaliteti ndër partiak shtyen qeverinë në përflljen e 
mendimeve dhe qendrimeve të marra, nga votuesi përmes partisë tek qeveritarët. 
Ndërsa, sipas  teorisë nga  lartë – poshtë  llogaridhënia është konvencionale dhe sipas 
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përkrahësit të kësaj teorie Ginsberg, zgjedhja dhe llogaridhënia nuk janë fuksionet 
kryesore të zgjedhjeve, madje ai krahason zgjedhjet me “fastfood restoranët ku 
konsumatori mund të ushqehet por menyja është e limituar”. Sipas Ginsberg roli i 
zgjedhjeve është të fuqizojë legjitimitetin e elites udhëheqëse, të shtojë autoritetin, 
efektivitetin dhe të edukojë votuesin mbi shqetësimet e elitës. 

Nëse marrim një qëndrim të ndërmjetëm nga këto dy teori mund të themi se zgjedhjet 
demokratike mund të shihen si këmbim i influencës ndërmjet votuesve dhe elitave 
politike. Thënë ndryshe, zgjedhjet garuese në një anë zgjerojnë autoritetin politik të 
qeverisjes ndërsa nga ana tjetër ngushtojnë mundësinë për keqpërdorimin e saj, 
rrjedhimisht fitues janë të dy palët si votuesit ashtu dhe elita politike e zgjedhur. 

Përse duhet votuar? Zgjedhjet si formë më e gjërë e participimit politik kanë rëndësi të 
posaqme për disa arsye: 

 Qytetari me të drejtë vote ka mundësinë që të votojë kandidatë të partive të 
ndryshme. 

 Determinon përbërjen e kuvendit për 4 vitet e ardhëshme; 
 Rëndësia e zgjedhjeve qëndron në  dhënen e legjitimitetit për qeverisje dhe 

vendimmarrje nga  kuvendi i zgjedhur që nënkupton edhe pranimin e ligjeve të 
marra nga ai kuvend; 

 Votimi në zgjedhje është mënyra si ne vendosim të jemi të qeverisur.  
 Zgjedhjet kanë formë paqësore të zgjidhjes së qështjeve të cilat në disa vende 

zgjidhen me dhunë, dhe mbi të gjitha përcakton se kush do të udhëheqë 
shtetin; 

Për politikanin që hyn në një garë elektorale politike dy janë momenete të cilat do të 
determinojnë kahjen e angazhimit të tij politik, së pari zgjedhja përbrenda partisë dhe 
e dyta zgjedhja nga qytetarët, që tregon se nga një kandidat kërkohet angazhim i 
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planifikuar në mënyrë që të jetë i bindshëm si brenda partisë ashtu edhe para 
elektoratit (masës) për të fituar votën. 

Për kë të votojmë? Me partinë masive burokratike ka ardhur në shprehje figura e re e 
politikanit profesionist. Sipas Weberit dy janë rrugët përmes të cilave njeriu e krijon 
profesionin prej politikës: të jetohet “për” politikën ose të jetohet “prej” politikës.  

Ai që jeton “për” politikën, nga ajo intimisht e krijon “kuptimin e jetës”: ndjen kënaqësi 
në posedimin e thjeshtë të fuqisë që e artikulon apo e ruan baraspeshën e vet të 
brendshme, gjegjësisht vetëbesimin me bindje se është duke i dhënë jetës së vet 
kuptimin duke shërbyer “për çështjen”. Në këtë kuptim intim çdo njeri i pjekur që 
jeton për çështjen njëkohësisht edhe jeton prej çështjes. Dallimi është i lidhur me një 
shtresë më thelbësore të pozitës, pra me shtresën ekonomike. Sipas Weberit “prej” 
politikës si profesion jeton ai i cili lufton për ta krijuar prej saj burimin e të ardhurave 
të vazhdueshme: kurse “për” politikën jetojnë ata të cilët nuk e kanë këtë qëllim.  

Me që aspekti praktik i angazhimit në politikë shpesh di të dallojë shumë nga teoritë e 
ndryshme poltike do fokusohem pak sa në disa sygjerime praktike që sigurisht do i 
shërbejnë kandiatëve dhe kandidateve të reja në garën zgjedhore.  

Nëse jeni kandidat në zgjedhjet lokale do të ishte e përshtatshme që të mos zbuloni të 
gjitha letrat që në paraqitjen e parë publike. Gjithsesi i tërë angazhimi do të bazohet në 
buxhetin, kohën, stilin personal, mbështetjen dhe përkushtimin tuaj. Kandidatët që 
hyjnë në zgjedhje lokale zakonisht duhen mbështetur kandidimin me kombinim të 
strategjive të përshtatura me kohën dhe rrethanat në të cilat kandidohen. Që mund të 
jënë: 

 Zhvillimi startegjisë elektorale apo planit,  
 Përpilimi i materialit reklamues (posterët, broshurat, reklamat televizive),  
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 Stikerët në vetura (reklama lëvizëse),  
 Shfrytëzimi i mediave,  
 Trokitjet në derë, 
 Komunikimi personal me qytetarët. 

 

Në disa raste mund të jëtë e volitshme krijimi i një ekipe të që do të udhëheqë 
kampanjën, identifikimi i figurave të njohura të një sfere të caktuar me kredibilitet të 
lartë në shoqëri, angazhimi i profesionistëve (dizajnerëvë grafik, gazetarëve të 
pavarur), website si dhe reklamim në media. Gjithashtu, për zhvillimin e një strategjie 
të përshtatshme është me rëndësi që për elektoratin të vihen në pah disa elemente 
kyçe si: 

 Vënien në dieni të audiencës për kandidimin tuaj; 

 Në mënyrë efikase prezentoni platformen tuaj programore; 

 Poziciononi veten si ‘Kandidat i Preferuar’ në komunën tuaj të kandidimit. 

Komponentet që do të zgjedhni do të varen nga rrethanat, koha dhe hapësia në të cilin 
do të garoni. Disa nga këto mund të jenë:  

Zhvillimi i strategjisë dhe përmbajtja e saj, pa marrë parasyshë pengesat që paraqiten. 
Mendoni dhe zgjedhni qështjet esenciale për konumitetin ku garoni, ndërtoni 
kampanjën rreth këtyre çështjeve dhe prezentoni opsione të pëlqyeshme për votuesit 
(meqë është e rëndësisë së veçantë që ju të jeni të njohur dhe të bindur me kërkesat 
elektorale).  

Nëse ju parashtrohet pyetja: “Përse garoni?” fokusohuni në votuesit jo në veten, 
popullata dëshiron të dijë se çka do të bëni për ata, jo se kush jeni dhe çka keni bërë 
për veten. Fokusohuni, mendoni për audiencën dhe cili është mesazhi jua konkretj, 
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përshtatni mesazhin  individit, grupit dhe organizatës me të cilën komunikoni, drejoni 
bisedën në brengat dhe këkesat e tyre. 

Diferenconi veten nga oponentët tuaj – me stilin, tonin e komunikimt dhe temat që 
diskutoni dhe elementi më i rëndësishëm i kampanjës: 

 

Inkurajoni femrat në komunitetin tuaj që të votojnë. 
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BARAZIA GJINORE NË 
VENDIMMARRJE 
 

Shqipe Hajredini 

 

 

 

“Një pyetje kryesore që duhet t’i parashtroni 
vetes me këtë rast është se a ka barazi gjinore 
në komunën tuaj? Nëse përgjigja është jo, 
atëherë cilat janë mjetet dhe mekanizmat për 
marrjen e masave adekuate për përmirësimin 
e gjendjes?” 
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Femrat të cilat dëshirojnë të kandidojnë në zgjedhje lokale për ndonjërën prej pozitave 
udhëheqëse apo përfaqësuese shpeshherë hamenden kur kuptojnë që pjesa më e 
madhe e trupit elektoral, janë vetë femrat. Kjo, në njërën anë, bën që femrat të jenë 
përcaktore të rezultateve zgjedhore, duke i shëndrruar këto të fundit në faktor të 
pashmangshëm politik. Për këtë arsye, adresimi i çështjeve të femrave, sfidave me të 
cilat ato përballen, si dhe mundësia e aktivizimit të tyre në jetën publike do duhej të 
ishin disa nga çështjet thelbësore që femrat kandidate duhet ngritur, përveç tjerash, 
edhe për të përmirësuar përfaqësimin e gruas në jetën politike. Në përgjithësi, për të 
arritur këtë qëllim janë një numër i madh instrumentesh dhe përvojash që duhet 
ndjekur. Njohja e të drejtave të cilat duhet të mbrohen, instrumenteve dhe kornizës 
ligjore ekzistuese, si dhe mekanizmave institucional mund të jenë parakushte 
themelore për këtë. Përveç saj, rritja e përfshirjes së grupeve të avokimit dhe 
shoqërisë civile në adresimin e çështjeve gjinore janë gjithashtu instrumente të 
përshtatshme për të arritur qëllimin në fjalë. Në këtë rrjedhë, pa njohjen fillestare të 
së paku disa prej mjeteve që mund të shfrytëzojmë dhe poaq dokumenteve që janë të 
miratuara nga institucionet e vendit, nuk do të sjellim ndyshimin e nevojshëm dhe të 
pritur.  

Çdo femër e cila synon ndonjërën prej pozitave komunale, duke filluar nga pozita e 
kryetares së komunës e deri te pozita e zyrtareve profesionale, do duhej që të ketë një 
pasqyrë të përgjithshme mbi mjetet të cilat mund t’i ketë në dispozicion për arritjen e 
barazisë gjinore dhe ngritjen e pozitës së femrës në shoqëri. Pa paragjykuar vendimin 
e secilës për t’u kandiduar në zgjedhje, një numër i femrave të cilat figurojnë në listat 
politike janë përfshirë aty për shkak të përmbushjes së obligimit ligjor për 
përfaqësimin gjinor. Megjithatë, më duhet të besoj që shumica janë aty edhe për vlerat 
dhe aftësitë që posedojnë, dhe njëkohësisht, për kontributin që ato do duhej të japin në 
rrethin ku jetojnë.  
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Barazia gjinore, prandaj, nuk kufizohet vetëm në arritjen e një numri të caktuar të 
përfaqësimit institucional të femrës, por ‘pjesëmarrja e barabartë e femrave dhe 
meshkujve në të gjitha fushat e jetës, pozitë të barabartë, mundësi të barabarta për të 
gëzuar të gjithat të drejtat e tyre dhe për të vënë në shërbim potencialet e tyre 
individuale në zhvillimin e shoqërisë...’1, është  ndoshta përkufizimi i duhur i saj. 
Barazia gjinore poashtu nënkupton ‘...mënjanimin e formave të drejtpërdrejta dhe të 
tërthorta të diskriminimit gjinor’. Format e diskriminimit mund të jenë të ndryshme, 
duke filluar nga pabarazitë gjinore në pjesëmarrjen politike, pabarazia në qasjen e 
shërbimeve sociale, trajtim i pabarabartë në punë, kushtet e pafavorshme të punës, 
mundësia e shprehjes së lirë, përfitimet apo kufizimet e caktuara, etj.  

Një prej parakushteve kryesore në arritjen e barazisë gjinore është edhe pjesëmarrja 
e femrave në vendimmarrje politike. Pjesëmarrja mund të garantohet nëpërmjet a) 
rritjes së përqindjes së femrave në parlament dhe pozita drejtuese në partitë politike, 
b) rritja e  numrit të deputetëve të kuvendeve komunale dhe drejtueseve ekzekutive në 
qeverive lokale. Statistikat tregojnë se pas zgjedhjeve lokale në vitin 2009, përqindja e 
femrave në asambletë komunale, në shumicën e komunave, është ende larg  kuotës 
30 përqind të përcaktuar me ligj.  

Natyrisht, besoj që kuota është një ndër format më të përshtatshme për përfshirjen e 
femrave në vendimmarrje, e sidomos në vendet në tranzicion demokratik. Megjithatë, 
ekzistimi i kuotës nuk nënkupton domosdo zgjidhjen e problemeve dhe sfidave me të 
cilat ballafaqohen femrat.. Në anën tjetër, futja e kuotës gjinore e cila edhe pse nuk 
mund të thuhet se ka sjellur kualitet të veçantë, së paku ka kontribuar në 
vetëdijësimin dhe përfaqësimin më të lartë të femrës në shoqëri. Mbetet shumë për 
t’u dëshiruar por edhe më shumë për t’u punuar, dhe shpresoj që femrat kandidate do 
                                                             
1Ligji për barazi gjinore, 2004/2 mund të shkarkohet në http://www.gazetazyrtare.com/e-
gov/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=28&lang=sq 
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jenë pjesë e ndryshimit. Më poshtë do sjell një përmbledhje të disa prej çështjeve dhe 
dokumenteve që duhet të konsultohen për të arritur qëllimin e tillë: 

Korniza institutionale 

Barazia gjinore në Kosovë reflektohet përmes një numër dokumentesh të cilat në 
përgjithësi mund të ndahen në: 1) kriteret e përcaktuara nga konventat dhe 
instrumentet ndërkombëtare – zbatimi i të cilave është i drejtpërdrejtë në Kosovë dhe 
të cilat kanë prioritet mbi ligjet e Kosovës, si dhe 2) legjislacioni i Kosovës – i përbërë 
nga një numër ligjesh dhe aktesh nënligjore.  

Instrumentet ndërkombëtare të cilat Kosova i ka inkorporuar në sistemin juridik të 
sajnë lëminë e barazisë gjinore përfshijnë konventat dhe marrëveshjet 
ndërkombëtare. Së pari, Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit 
ndaj Gruas dhe disa konventa tjera mbi të drejtat e njeriut. Së dyti, kornizën e 
përgjithshme të politikave për barazinë gjinore në nivel ndërkombëtar që fillon me 
Deklaratën e Pekinit dhe Platforma për Veprim, e miratuar në Konferencën e Katërt 
Ndërkombëtare për Gratë në vitin 1995. Kjo platformë paraqet planin kryesor 
strategjik ndërkombëtar për fuqizimin e grave. Ajo synon largimin e të gjitha 
pengesave për pjesëmarrjen aktive të grave në të gjitha sferat e jetës publike dhe 
private nëpërmjet mundësive të plota dhe të barabarta ekonomike, sociale, kulturore 
dhe vendim-marrjes politike. Kosova i referohet këtyre dokumenteve në politikat 
qeveritare, por ende nuk është palë nënshkruese e këtyre marrëveshjeve.  

Viteve të fundit, një prej parakushteve që i janë vënë Kosovës në procesin e integrimit 
evropian është edhe respektimi i të drejtave të njeriut dhe arritja e barazisë gjinore. 
Kjo është reflektuar edhe në Raportet e Progresit (e radhitur në kriteret politike) si 
dhe Planin e Veprimit për Partneritet Evropian (dokument i miratuar nga Qeveria i cili 
rishikohet çdo vit). Këto dokumente parashohin një sërë masash dhe rekomandimesh 
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mbi përmirësimin e kornizës institucionale, ligjore mbi barazinë ligjore si dhe 
ristrukturimin e mekanizmave dhe forcimin e kapaciteteve në drejtim të respektimit të 
barazisë gjinore. Poashtu, ky Plan parasheh masa vetëdijësuese sidomos sa i përket 
zbatimit të Ligjit kundër Diskriminimit, barazisë gjinore dhe luftimit të dhunës në 
familje (shih prioritetet 36-43).2 Për të gjithë ata që janë të interesuar më detajisht për 
kriteret që BE zbaton në lidhje me arritjen e barazisë gjinore, me rëndësi të veçantë 
është edhe Strategjia për barazi gjinore 2010-1015 e miratuar nga Komisioni Evropian 
më 2010. Poashtu e së njëjtës rëndësi është edhe Karta Evropiane për barazi të grave 
dhe burrave në jetën lokale e miratuar në 2006. Ky dokument i drejtohet qeverive 
lokale dhe rajonale të Evropës, të cilët ftohen ta nënshkruajnë atë, për të bërë një 
angazhim formal publik ndaj parimit të barazisë gjinore, dhe të zbatojnë brenda 
territorit të tyre angazhimet e përcaktuara në kuadër të Kartës. 

Legjislacioni i Kosovës – Kushtetuta e Kosovës parasheh një numër parimesh të cilat 
garantojnë mbrojtjen me ligj të të drejtave të njeriut dhe barazisë gjinore. Neni 24 i 
Kushtetutës thotë se“të gjithë janë të barabartë para ligjit” dhe që “çdokush gëzon të 
drejtën e mbrojtjes së barabartë ligjore, pa diskriminim”. Një numër nenesh poashtu 
në mënyrë të tërthortë i referohen mbrojtjes së barazisë ligjore si: e drejta në trajtim 
të barabartë të bashkëshortëve, përfaqësimi në institucionet shtetërore etj. Gjatë 
viteve të fundit janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm drejt adresimit të sfidave në 
barazi gjinore, përmirësimin e pozitës së femrës si dhe marrjen e masave afirmative 
për përfaqësim gjinor. Dy ligje të cilat janë miratuar nga institucionet e Kosovës janë 
Ligji për Barazi Gjinore3 dhe Ligji kundër Diskriminimit.4 Këto dy ligje krijojnë kornizën 
kyçe për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave. Ligji për barazi gjnore obligon 

                                                             
2Dokumenti mund të shkarkohet në http://www.mei-
ks.net/repository/docs/Plani_i_veprimit_te_Partneritetit_Evropian_2012.pdf 
3http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2004_2_al.pdf 
4http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=28 
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autoritetet publike të angazhohen për krijimin e mundësive të barabarta në të gjitha 
sferat e jetës shoqërore. Sipas ligjit, gratë dhe burrat duhet të marrin pjesë në mënyrë 
të barabartë në proceset e zhvillimit të politikave, të mundësive të barabarta në të 
gjitha fazat - nga planifikimi deri te miratimi i tyre,  zbatimin e vendimeve që ndikojnë 
në pozitën e tyre në shoqëri. Ligji për Barazi Gjinore poashtu përcakton kuotën prej 40 
përqind të pjesëmarrjes së njërës gjini në fushat e posaçme shoqërore.  Në anën 
tjetër, Ligji kundër Diskriminimit parasheh dënime për personat fizik dhe juridik, që 
shkelin dispozitat e tij. Kodi penal5 poashtu parasheh disa vepra penale të cilat në 
mënyrë të tërthortë i adresohen gjinisë apo dhunës në familje. Kodi sanksionon 
kryerjen e veprave penale me paragjykim në gjini dhe parasheh dënime si dhe 
rrethana rënduese nëse vepra kryhet me qëllime të cekura. Përfaqësimi politik në 
nivel qendror dhe lokal në institucionet publike në Kosovë është rregulluar përmes 
kuotës prej 30 përqind me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme6. Prezentimi i kuotës 
gjinore ka qenë një hap shumë i rëndësishëm dhe ka arritur që femrat të kenë ulëse të 
rezervuara prej Kuvendit e deri të Asambletë Komunale.  Miratimi i Ligjit të Punës 
poashtu është një hap i rëndësishëm në eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit 
në vendin e punës si dhe krijimin e kushteve më të favorshme për punësim të femrave. 
Megjithatë, ky ligj ende mbetet pjesërisht i pazbatueshëm në praktikë. Administrata 
qendrore rregullohet përmes dispozitave të Ligjit për Shërbimin Civil, i cili poashtu 
parasheh ofrimin e mundësive të barabartë dhe ndalimin e diskriminimit në baza 
gjinore. Natyrisht ekzistojnë edhe një numër ligjesh tjera të cilat në mënyrë të 
tërthortë krijojnë kushte më të favorshme për femrat, si Ligji për Mbështetjen e 
Ndërrmarrjeve të Vogla dhe të Mesme7, Ligji për Shëndetin Riprodhues8, Ligji për 

                                                             
5 http://gazetazyrtare.rks-gov.net/Documents/Kodi%20Penal%20i%20R.Kosoves%20(shqip)1.pdf 
6 http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2008_03-L072_al.pdf 
7 http://www.gazetazyrtare.com/e-
gov/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=28&limit=1&limitstart=1&lang=sq 
8 http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=28&lang=sq 
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Ndërprerjen e Shtatzënësisë9, Ligji për Trashëgiminë10, Ligji për Forcën e Sigurisë11, si 
dhe Ligji për Policinë12. 

Në aspektin e politikave qendrore, Qeveria ka miratuar Programin për Barazi Gjinore 
2008-2013, i cili parasheh një numër objektivash si barazinë e grave, përmirësimin e 
qasjes së grave dhe vajzave në arsim cilësor, përmirësimin e shëndetit të vajzave dhe 
grave duke rritur përgjigjjen e sistemit shëndetësor ndaj nevojave shëndetësore të 
tyre, fuqizimin ekonomik të grave dhe vajzave, përmirësimin e gjendjes sociale të 
grave në rrezik nëpërmjet rritjes së qasjes së tyre në shërbime sociale cilësore, 
përmirësimin e treguesve të punës për gratë dhe vajzat, përmirësimin eimazhit të 
grave në media, kulturë dhe sport, si dhe pjesëmarrjen e barabartë të të dyja gjinive në 
vendimmarrje.13 Poashtu, programi parasheh edhe obligimin e institucioneve të nivel 
komunal për miratimin e dokumente tjera strategjike për arritjen e barazisë gjjinore. 
Megjithatë, programi tanimë është vjetërsuar dhe nevojitet një vlerësim i detajuar mbi 
realizimin e objektivave të lartëcekura.  

Natyrisht,  miratimi i ligjeve dhe strategjive nuk do mund të jetë i mjaftueshëm pa 
ekzistimin e institucioneve apo mekanizmave përkatës për zbatim, monitorim dhe 
sanksionim për shkeljen e dispozitave të ligjeve të referuara. Në këtë aspekt, Kosova 
ka krijuar edhe mekanizma të specializuar për arritjen e barazisë gjinore. Mekanizmi 
në nivelin qeveritar, i cili parashihet edhe me ligjin për barazi gjinore është Agjencia 
për Barazi Gjinore, përderisa në ministri janë caktuar zyrtarë për barazi gjinore. Së 

                                                             
9 http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=28&lang=sq 
10 http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=28&lang=sq 
11 http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=56&lang=sq 
12 http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=56&lang=sq 
13Dokumenti mund të shkarkohet në http://abgj.rks-
gov.net/Portals/0/ABGJ%20Programi%20i%20Kosoves%20per%20Barazi%20Gjinore%20(2).pdf 
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voni,është emëruar edhe kordinatori kombëtar kundër dhunës në familje si dhe 
programi kombëtar kundër dhunës në familje. Ky proces udhëhiqet nga Ministria e 
Drejtësisë e cila është edhe koordinuese e procesit për implementimin e këtij 
programi. Institucion tjetër i cili shqyrton shkeljet e të drejtave të njeriut dhe çështjeve 
gjinore është Avokati i Popullit - i cili përmes njësisë për barazi gjinore tenton të 
adresojë ankesat e qytetarëve dhe japë rekomandime për veprime konkrete nga ana e 
institucioneve. Poashtu, në Kuvendin e Kosovës është formuar grupi i grave deputete, i 
cili në raport me institucionet qeveritare ka qene shumë më i zëshëm dhe aktiv në 
adresimin e problemeve të femrave si dhe paraqitjen e imazhit të përgjithshëm të 
femrës në Kosovë.  

Në përgjithësi, kuptimi ekzistimit të kornizës ligjore si dhe ekzistimit të mekanizmave 
në nivel qendror është i rëndësishëm që në të ardhmen, ju si femra udhëheqëse të 
njihni strukturën dhe poashtu të kërkoni ndihmë/këshillim në se një gjë e tillë 
kërkohet. Element tjetër po aq i rëndësishëm në punën tuaj do jetë edhe njohja me 
strukturën ekzistuese lokale dhe mekanizmat lokal të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë 
që adresojnë çështjet e barazisë gjinore. Një pyetje kryesore që duhet t’i parashtroni 
vetes me këtë rast është se a ka barazi gjinore në komunën tuaj? Nëse përgjigja është 
jo, atëherë cilat janë mjetet dhe mekanizmat për marrjen e masave adekuate për 
përmirësimin e gjendjes? 

Kompetencat e komunës rregullohen me ligjin për vetëqeverisje lokale, përderisa 
edhe vendimet nga ana e Qeverisë shpeshherë ndikojnë në pasqyrimin e një politike të 
caktuar në nivel lokal- në këtë rast, me krijimin e strukturave për barazi gjinore. Në 
veçanti, ligji për barazi gjinore, neni 4 i tij specifikon përgjegjësinë e organeve 
komunale që ‘...në pajtim me kompetencat e tyre të promovojnë dhe krijojnë mundësi 
të barabarta, hartojnë politikat e të ndërmarrin aktivitete të nevojshme për krijimin e 
mundësive të barabarta për femra dhe meshkuj’. Më tej, sipas ligjit, kërkohet edhe 
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themelimi i strukturave për barazi gjinore si dhe zgjedhja e zyrtarëve për barazi 
gjinore. Mandati i zyrës/zyrtarëve përkatës, bazohet në shqyrtimin e çdo vendimi që 
marrin organet e qeverisjes lokale para miratimit në aspektin e barazisë gjinore. Pra, 
ju femra që drejtpërsëdrejti mendoni të kyçeni në organet udhëheqëse të ekzekutivit 
apo legjislativit komunal do të ishte mirë që të konsultoni për së afërmi këtë 
mekanizëm dhe të gjeni mënyrat e bashkëpunimit. 

Femrat politikane të cilat mbajnë pozita udhëheqëse në komunë kanë edhe një 
mekanizëm tjetër që duhet ta marrin në konsideratë, e pse jo edhe ta udhëheqin. Këtu 
vijnë në shprehje pikësëpari asambleistet e ardhshme, të cilat do duhej të shërbenin si 
urë lidhëse në Asamblenë Komunale për adresimin e sfidave të femrave. Kjo bëhet 
përmes grupeve jo-formale të grave në nivel komunal, të cilat tanimë janë funksionale 
në shumë komuna. Grupet jo-formale të grave kanë për qëllim rritjen e pjesëmarrjes 
së grave në vendimmarrje lokale si dhe luftimin e diskriminimit në bazë gjinore. Për 
më tepër, këto grupe janë mënyrë shumë e mirë komunikimi me një pjesë të madhe të 
elektoratit si dhe identifikimin e nevojave e çështjeve që i preokupojnë ato. Qëllimi i 
tyre është ngritja e zërit të grave në komunë. Ky grup përfshintë gjitha gratë 
përfaqësuese të zgjedhura në Asamblenë Komunale së bashku me zyrtaret komunale 
dhe anëtaret e shoqërisë civile. Ju mund të jeni kreative edhe në shtjellimin e 
mënyrave të ndihmesës për një grup të caktuar të femrave në komunën tuaj 
Problemet e tyre dallojnë nga komuna në  komunë, por disa nga brengat e shprehura 
janë të përbashkëta duke filluar nga qasja në arsim, shërbimet komunale, përkrahja 
einiciativave biznesore, trajnimet për shëndetin reproduktiv, dhuna në familje, etj. 
Përmes grupit jo-formal, ju keni mundësinë që bashkarisht të shprehni këto kërkesa 
në organet komunale. Gjysma e komunave në Kosovë ende nuk i kanë kompletuar 
mekanizmat për barazi gjinore, e ndonjëhere edhe kur krijohen në shumtën e rasteve 
mbesin jo-funksionale. Prandaj, ju mund të jeni ato që do ti ri-funksionalizoni këto 
mekanizma me ardhjen tuaj në pozitën udhëheqëse në komunë. Konsultoni aktet 
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ligjore, statutin komunal dhe vendimet komunale, bisedoni me banorët dhe merrni 
iniciativën e duhur. 

Një çështje e fundit, dhe me siguri pjesë e pandashme e veprimit dhe aktivizmit tuaj 
duhet të jetë bashkëpunimi me shoqërinë civile –organizatat jo-qeveritare që mirren 
me çështjet gjinore dhe të drejtat enjeriut. Shoqëria civile mund ta ketë ndikim më të 
madh dhe të ngrisë zërin për ndonjë padrejtësi, shkelje të drejte apo problem 
komunal. Prandaj, identifikimi i organizatave aktive në komunë si dhe bashkëpunimi i 
ndërsjelltë janë parakushte për arritjen e zgjidhjeve më të mira. Bisedoni, aktizivohuni 
dhe çasjuni problemeve së bashku. Nuk do thotë që gjithmonë të pajtohemi me 
pikëpamjet e secilit por mendimi i profesionistëve apo edhe individëve me përvojë 
praktike ndihmon shumë.  

Disa hapa dhe rekomandime konkrete që duhet t’i merrni parasysh gjatë punës suaj: 

 

- Vendosni barazinë gjinore në listën e prioriteteve tuaja programore; 
 

- Njohja e kornizës institutionale dhe ligjore (dokumentet kryesore të vendit dhe ato 
ndërkombëtare) për barazi gjinore do duhej të jetë ndër referencat tuaja kryesore: 

 

- Rritja e bashkëpunimit mes grupeve të grave dhe shoqërisë civile si dhe rrjeteve të 
ndryshme brenda komunës është mjaft i rëndësishëm. Në këtë mënyrë ju mund të 
ngrisni vetëdijësimin për rolin dhe barazinë gjinore. 

 
 

- Rritja e bashkëpunimit me mekanizmat komunal dhe zyrtarët për barazi gjinore, të 
drejtat të njeriut dhe komunitete. Në këtë mënyrë ju mund të planifikoni rritjen e 
kapaciteteve dhe vetëdijesimit institucional për ndërrmarrjen e masave të duhura 
për mbrojtjen e të drejtave të femrave. 
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- Jeni kreative dhe organizoni diskutime, debate, si dhe përkrahni bizneset, 
iniciativat e ndryshme kulturore e edukative në komunën tuaj. Poashtu, nëse keni 
ekspertizë në ndonjë lëmi - ndihmoni ndonjë femër në nevojë dhe nuk ka njohuri 
se cilëve mekanizma t’i drejtohet (në rast të dhunës në familje, mosnjohjes së 
ndonjë procedure në komunë, shëndetit, arsimit etj). 

 

- Bashkëpunoni me mediat lokale dhe siguroni që problemet gjinore dhe imazhi i 
femrës të përfaqësoshet dinjitetshëm. 

 

- Nëse jeni të angazhuara politikisht, siguroheni që pjesëmarrja e femrës në 
forume, diskutime si dhe nëvendimmarrjen partiake të jetë e barabartë. 
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FEMRA DHE QYTETI  
 

Eliza Hoxha 

 

 
 

“Sa është prezente femra  kosovare në 
proceset për zhvillimin e qytetit? Sa është 
ajo pjesë e dizajnit, procesit apo ndërtimit 
të hapësirave në qytet? A e pyet ndokush 
atë në procesin e vendimmarrjes? “ 
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"The City is an organized Memory"  
”Ëomen are the forgotten ones in History"  
(Hannah Arendt) 

“ Qyteti është kujtesë e organizuar” 

“Femrat janë të harruarat në  histori” 

( kuotë nga filozofja  Hannah Arendt) 

 

Qasja e barabartë e të gjitha grupeve sociale pavarësisht gjinisë, etnisë, moshës, racës 
dhe nivelit kulturor, në jetën urbane është e drejtë  dhe nevojë e domosdoshme . Kjo 
ide për herë të parë u promovua në vitin 1968 nga Henri Lefevre dhe njihet  si “ E 
drejta për qytetin”. Në këtë kontekst David Harvey thekson tutje se “ e drejta për 
qytetin shkon përtej lirisë individuale për qasje në resurset urbane: ajo është e drejta 
për ta ndryshuar veten tonë në procesin e zhvillimit dhe ndryshimit të  qytetit”  

Teori dhe karta të shumta kanë reflektuar mbi “ të drejtën për  qytetin” nga 
perspektiva të ndryshme si ato gjinore,racore, të drejtat e njeriut dhe të tjera, por 
përkundër kësaj,  ende mjedisi I ndërtuar/qyteti vazhdon  ti institucionalizojë 
marrëdhëniet patriarkale duke qenë  I dizajnuar dhe I ndërtuar në shumësi nga 
meshkujt! Dhe, duke qenë se I tërë procesi  dhe produkti profesional kontrollohet nga 
meshkujt  është e natyrshme që si rezultat I kësaj do të prodhohen hapësira të 
ndërtuara me definim mashkullor. 

Por në anën tjetër, femrat e përjetojnë hapësirën krejtësisht ndryshe nga meshkujt gjë 
që na bënë të aludojmë në idenë se edhe kornizat për qytetin po që se do të ishin 
dizajnuar nga ato sigurisht se do të prodhonin hapësira të ndryshme nga ato 
mashkullore.  
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Margarit Kennedy, arkitekte nga Berlini  thekson se “do të ishte një dallim I madh 
midis mjedisit të formësuar nga meshkujt dhe vlerat mashkullore kundrejt mjedisit të 
formësuar nga femrat dhe vlerat femërore.” Ajo e shpjegon diferencën  midis kornizës 
femërore dhe mashkullore për prodhimin e qytetit përmes  disa principeve si vijojnë  
 

PRINCIPET FEMËRORE   PRINCIPET MASHKULLORE 

Të orientuara  në shfrytëzim   Të orientuar në dizajn 

Më shumë ergonomike   Përmasa të mëdha/monumentale 

Funksionale     Formale 

Fleksibil        Fikse 

Rend organik     Sistemim abstrakt 

Holistike/kompleks    Specializuar / një-dimensional 

Orientim social      I orientuar në profit 

Rritje e ngadalshme    Ndërtim I shpejtë 

Por ,si ti puqisim këto dhe si ta ndërtojmë një hapësirë të ndërmjetme e cila do të 
prodhojë qytetin për të gjithë, kur femrat pothuajse nuk luajnë asnjë rol për krijimin e 
mjedisit ku jetojnë për faktin se ato nuk janë pjesë e vendim – marrjes dhe e dizajnimit 
të qytetit 
 

“E drejta për qytetin nga perspektiva gjinore” 

Lidhur me këtë lëvizje të shumta feministe kanë  tërhequr vëmendjen tek “ politikat 
gjinore mbi qytetin”  në kritikën e tyre për  kornizën e planifikimit urban, arkitekturën  
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bashkëkohore, dallimet e sferës publike/private,  dhe të tjera. Në këtë vijë “ karta 
evropiane për femrat në qytet”  vjen si një kornizë  që promovon një filozofi të re në 
planifikimin e qyteteve, duke vënë theks të posaçëm në procesin e ri mendimit dhe 
rimodelimit të qyteteve nga perspektiva femërore. 

Shelley Buckingham  thërret për krijimin e një agjendë  gjithëpërfshirëse për të 
drejtën për qytetin nga perspektiva gjinore. Ajo flet për dy dimensione të rëndësishme 
për të drejtën në qytet e që janë: 

1. E drejta për shfrytëzim 
2. E drejta për pjesëmarrje 

 
Në këtë kontekst përmbushja e këtyre dy kritereve në realizimin e të drejtës së 
barabartë të femrës për qytetin mund të vij vetëm si rezultat i mjediseve të cilat 
promovojnë sigurinë urbane, qasje të mirë në shërbimet publike, punësim të 
barabartë, qasje në transport publik, dhe të tjera. Por garantues i vetëm që këto 
kritere mund të arrihen është pjesëmarrja e femrës në procesin e planifikimit dhe 
zhvillimit të qytetit që në fillim të procesit, pjesëmarrja e barabartë në vendim-
marrje për të mirat urbane, në proceset e qeverisjes lokale, etj. 

Sipas Kartës Evropiane për femrat në qytet, “pjesëmarrja e femrës në procesin e 
vendimmarrjes është esenca e emancipimit”. 
 

Si që sektorin e banimit ashtu edhe në sektorët e tjerë të cilët adresojnë zhvillimet 
në qytet femrat janë shumë pak ose aspak të reprezentuara. Marr parasysh këtë, 
qytetet në të shumtën e rasteve vazhdojnë të ndërtohen pa femrën në agjendën e 
tyre duke qenë se brengat e jetës së përditshme të femrave nuk janë prioritet I 
agjendës politike. 
 



30 
 

Poshuajse gjysma e popullësisë në botë / Evropë e vizavi më këtë  pothuajse edhe 
në secilin qytet, janë femrat.  Bazuar në këtë ne kuptojmë se gjysma e potencialit, 
talentit dhe ideve në cilindo qytet  nuk  është pjesë e procesit, nuk dëgjohet   dhe 
nuk adresohet  e që paraqet humbje shoqërore për gjithsecilin nga ne. 
 

Prandaj hapja e proceseve të bërjes së qytetit ndaj dhe për femrën si në nivelin 
global ashtu edhe në atë lokal, vetëm sa do ta pasuronte atë duke krijuar 
njëkohësisht kondita për një qytet të qëndrushëm dhe të jetueshëm në të ardhmen 
për të gjithë njësojs 

 

 

“Femra në qytet” dhe “ Femra për qytet” 

Në qoftë se e kontekstualizojmë gjithë këtë rrëfim për femrën dhe qytetin në Kosovë, 
cilat janë kornizat që do të na shfaqeshin përpara.  
 

Sa është prezente femra  kosovare në proceset për zhvillimin e qytetit? Sa është ajo 
pjesë e dizajnit, procesit apo ndërtimit të hapësirave në qytet? A e pyet ndokush atë në 
procesin e vendimmarrjes?  
 
Me fare një vështrim të shkurtër të mjedisit të ndërtuar qoftë prishtinas apo edhe të 
qyteteve të tjera në Kosovë kuptojmë një gjë fare të thjeshtë se “ Femra në Qytet” dhe 
“Femra  për qytet” në Kosovë mungon. Dikush edhe do të më kundërshtonte të paktën 
në tezën e parë se “Femra në qytet” nuk mungon , ajo duket dhe përshfaqet kudo në 
hapësirat dhe institucionet publike qoftë si kuotë apo si imazh. Por unë mendojë se 
pikërisht këtu e kemi humbur betejën  me veten dhe për veten, si dhe me qytetin dhe 
për qytetin , sepse  “ në momentin kur pamja dominon, trupi humbet  përmbajtjen” . 
Prandaj përderisa “ Femra për qytetin” nuk është kornizë e agjendës sonë në procesin 
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e krijimit të qyteteve , “ Femra në qytet – tet” kosovare do të vazhdojë të trajtohet 
vetëm si pamje dhe si numër. 
 

Dhe nëse kthehemi tek hulumtimet e shumta mbi aktivitetet e grupeve të ndryshme 
sociale në qytet të bëra nga Ëhiliam Ëhyte, Jan Gehl , Jane Jaccobs, PPS ( Project for 
Public Spaces) dhe aktivistë të tjerë kuptojmë se qytete apo hapësira publike të 
suksesshme cilësohen zakonisht hapësirat në të cilat pjesëmarrja e femrës është të 
paktën 50%. Kjo pikërisht për shumë arsye që u radhitën më lartë, duke qenë se 
femrat janë gjithmonë më ndjeshme në aspektin e sigurisë në  mjedisit ku ato lëvizin 
dhe qëndrojnë, funksioneve që ofrohen në hapësirën e caktuar në qytet, mobiliarin 
urban dhe estetikën e hapësirës në përgjithësi.  
 

Atëherë bazuar në këtë fakt,  një pyetje fare e thjeshtë na vjen përpara: 
 

Si mund të mendojmë të prodhojmë hapësira dhe qytete të mira e të suksesshme , të 
jetueshme e të admirueshme përderisa për matjen e cilësisë së tyre parametër është 
femra ndërsa për dizjanimin, zhvillimin dhe vendimmarrjen për to ajo është 
përjashtim? 
 

Në këtë kontekst, heshtja nuk është përgjigja e duhur. 
               Mars, 2013 
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KOMUNIKIMI DHE NGJYRIMET E 
TIJ GJINORE  
 

Ulpiana Lama 

 

 

 

“Besoj e dini se ambienti në të cilin 
përgatiteni të merrni pjesë – politika - është 
ndër më të vrazhdat. Këtë terren të 
lëvizshëm e të dominuar nga meshkujt, ju 
duhet ta kuptoni dhe ta fitoni.“ 
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Do të konkuroni për zgjedhjet komunale. Ju mundon pyetja nëse do të keni sukses? 
Epo nuk është koha për mëdyshje por për të përvjel mëngët. Besoj e dini se ambienti 
në të cilin përgatiteni të merrni pjesë – politika - është ndër më të vrazhdat. Këtë 
terren të lëvizshëm e të dominuar nga meshkujt, ju duhet ta kuptoni dhe ta fitoni. 

Në c‘mënyrë? 

Së pari, përgatituni për kondicion të mirë fizik! Hani, flini mirë, trajtojeni veten me 
kujdes tani sepse... kur të vijë muaji i fushatës, asgjë nuk do të jetë si më parë. Dita 
juaj nuk do t’i ngjajë ditës suaj. Po, sepse fushata është „një ndër ndërmarrjet më 
titanike njerëzore“, sic e cilëson mjeshtri i marrëdhënieve me publikun – Alastair 
Campbell.   

Strategët e fushatës – asaj që do të zhvillojë partia juaj - do t’ju këshillojnë se duhet të 
përdorni çdo mundësi për komunikim. Se fushata duhet planifikuar mirë. Se duhet 
guxim dhe ekip. Pastaj do të zhvillojnë mesazhet dhe motot. Këto të fundit duhen 
kuptuar dhe përsëritur. Eshtë e nevojshme që mesazhet të përcillen edhe kur 
mendoni se janë të njohura. Ka me mijëra ngjarje në botë që bombardojnë publikun; 
ç’ju shtyn të besoni se të gjithë i kanë sytë dhe veshët nga ju?... 

Një fushatë ka komunikuesit kycë. Sidoqoftë, ju duhet të krijoni hapësira për të 
shprehur veten. Kjo do të jetë një këshillë që do t’ju vlejë gjatë krejt aktivitetit politik 
apo jetës publike: prezantojeni veten. Tregoni kush jeni. Nëse nuk e bëni ju, do ta 
bëjnë kundërshtarët tuaj dhe imazhi që do të shihni nuk do t’ju pëlqejë fort. Jepuni 
kohë njerëzve t’ju  njohin. E keni parasysh - ata tërhiqen nga prurjet e reja, por 
besojnë tek ata që njohin.   

Atëherë, jemi në pikën kur duhet të prezantoni veten. Hamendësojmë se bëhet fjalë 
për një tubim elektoral. Ju duhet të mbani fjalim. Cfarë të bëni? Nga t’ia filloni?  
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Niseni nga njohja e publikut që do t’i drejtoheni - shqetësimet e një fermeri të lidhur 
me tokën dallojnë nga ato të një profesori historie të dhënë pas arkivave, apo një nëne 
e cila ka fëmijën në shkollë.  

E pastaj kujdesuni të mësoni se cfarë temash kanë zgjedhur folësit e tjerë, cfarë 
rradhe do të ndiqet. Fjala juaj duhet të ketë elemente që e mbajnë aktive vëmendjen e 
publikut. Një fjalim i mirë, gjithmonë e gjallëron publikun. Po si të përgatitet një fjalim 
i mirë? Eh, kjo është një temë me të cilën njerëzimi është marrë që prej gjenezës. 
Ethos, pathos, logos – rekomandonte Ciceroni. Pikërisht, një fjalim duhet të jetë etik, 
të ketë emocion, të ketë logjikë. Niseni me një hyrje të mire, të atillë që lë mbresë. Të 
jetë ngacmuese. Të kuriozojë. Faktet dhe argumentet përfshihen në trupin e fjalimit. 
Duke qenë se një fjalim publik nuk është një libër, si faktet ashtu edhe argumentet 
mbahen të kufizuar. Jo më shumë se tre argumente, jo më shumë se dy fakte për 
argument. Jo tepër shifra. Jo akronime. Fjalimi mundëson një komunikimi personal, 
rrjedhimisht ndikimi është më i madh. Idetë përçohen më shpejt dhe më fuqishëm 
sesa përmes një komunikate për shtyp. Në fjalim punohet me fjali të shkurtra, të forta. 
E natyrisht i duhet një mbyllje e mirë. Sic thonin autorët e serialit “Friends”, “të gjithë 
kemi nevojë për një finale të mirë”.Në rastin e fjalimit publik, kjo finale janë disa 
konkluzione inteligjente. 

E zemë se fushata ka përfunduar suksesshëm: ju keni tashmë një vend në kuvendin 
komunal.  

Filloni punën dhe telefonatat nuk rreshtin. Së pari thirrje urimi, e mandej telefonata 
porosish. Janë zgjedhësit tuaj, ju kanë dhënë votën dhe mëtojnë të marrin shërbime 
prej jush. Ndaj tyre keni disa detyrime, sigurisht. Mirëpo do të zgjidhni halle 
personale? Të fusni njerëz në punë? Të sistemoni dikend në shkollë? Të ndihmoni për 
vizë, apo të jepni një tender? Ku përfundon detyrimi dhe ku fillon parimi? Kjo është një 



 
35 

 

pyetje që duhet t’ia bëni vazhdimisht vetes në vendimet dhe angazhimet që merrni. Do 
t’ju ndihmojë t’i jepni zgjidhje këtyre dilemave aplikimi i këtyre tre kritereve: 
transparenca – ofroni informacion për punën e qeverisë komunale. Pjesëmarrja –një 
proces i vazhdueshëm bashkëpunimi mes qeverisë dhe publikut është i gjatë, merr 
kohë dhe energji por mundëson konsensusin. Përgjegjësia – përfaqëson detyrimet e 
qeverisë për të kryer pjesën e saj të kontratës me qytetarët, përfshirë interesat e atyre 
që preken nga vendimmarrja. Të sqarojmë një moment që mund të shkaktojë 
konfuzion. Pronë e kujt janë informatat?! Dikush mund të thotë e qeverisë, qendrore 
apo komunale. E vërteta është se ato janë pronë e qytetarëve, e komunitetit. Ata kanë 
të drejtën e qasjes në dokumentet zyrtare, në takimet zyrtare (kuvende dhe bordin e 
drejtorëve) si dhe në të drejtën e informimit, që do të thotë të kenë mundësinë të 
identifikojnë cfarë duan dhe cfarë është me interes për ta.Konsultimi publik nuk është 
cështje formaliteti. Ai është një proces që konsiston në nxitjen e debatit, opinioneve 
me qëllim përmirësimin e cilësisë së vendimeve të marra nga qeveria lokale. 

Jeni të vetëdijshme se marrëdhënia me median është e ndërlikuar. Pikërisht si në ato 
statuset që shihni në facebook! Keni nevojë për median si përcuese të informacioneve, 
të punëve tuaja. Nga ana tjetër jeni krejt kohën nën presionin e tyre, për më shumë, 
për më mirë, për më shpejt. Një redaksi nuk ka specialistë, por punonjës të cilët kanë 
një formim të caktuar, përpiqen të kuptojnë problemin dhe ta transmetojnë atë. 
Respektojeni gazetarin. Puna e tij është e mundimshme. Edhe nëse dini më shumë (e 
është detyra juaj të dini më shumë) mos u sillni si “bose”. Por as mos iu dorëzoni 
presionit për tu përgjigjur MENJËHERË. Shprehjet tuaja mund të nxirren nga 
konteksti, për keqkuptim apo qëllimisht. Prandaj artikuloni qartë cka doni të thoni. 
Shmangni përgjigjet përmes telefonit. Nëse nuk keni zgjidhje tjetër, përforcojeni 
përgjigjen përmes emailit. Nëse jepni prononcim për edicion të lajmeve, e gjithë cka 
do citohet prej jush janë 20-40 sekonda! Nëse jeni të ftuara në një debat televiziv, 
mësoni kush do të jenë partnerë (ose kundërshtarët) në diskutim. A dini mjaftueshëm 
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rreth temperamentit, sjelljeve, qëndrimeve të tyre? Sigurohuni se përballja do jetë në 
avantazhin tuaj. E c’është më e rëndësishmja, përgatituni për temën: sigurohuni se 
keni argumente relevante. Mos ndërpritni, por as mos lejoni t’ju ndërpresin. 
Kontrolloni gjuhën e trupit. Trupi flet. Përcjell mesazhe – të frikës, padurimit, turpit, 
pasigurisë, emocionit etj. Stërvitjet para kamerës janë të dobishme. E në vend të një 
kamere, përdorni pasqyrat e shtëpive; secila e ka së paku një në shtëpi. Mos përdorni 
veshje me vija të ngushta ose kuadratë të ngushtë. Nuancat pastel janë ndër më të 
përdorshmet në ekran. Kujdes mbajtjen e këmbëve. Mos u lëkundni. Përdorim i 
moderuar i duarve - përmes tyre lexohet nervozizmi. Mos e teproni me manikyrin! 
Duar të pamabjatura japin një imazh negative, njëjtë si edhe thonjtë shumë të gjatë e 
tepër të rregulluar. Ju nuk jeni person i spektaklit. Njerëzit, qytetarët presin prej jush 
punë! DISKRECIONI – është koncepti që duhet të keni parasysh në komunikimin vizual.   

Gjatë fushatës, por edhe pas saj do t’ju ndihmojnë konferencat për shtyp, një mëngjes 
a drekë pune me gazetarë, ditë të hapura, ngjarje mediatike. Televizionet, radiot, 
gazetat janë përgjithësisht të kushtueshme për buxhetet tuaja vetjake. Por ka dicka që 
është e lirë, madje vjen fare pa kosto – rrjetet sociale. Ju nuk jeni specialiste të 
mediave novatore (youtube, facebook, twitter etj) por ja vlen të përpiqeni me to! 

Do dëshiroja në këtë pjesë të fundit të merresha me disa mite që ekzistojnë rreth 
politikës. Gjatë fushatës gjuha e përdorur thjeshtëzohet së tepërmi. Qëllimi është që 
të komunikohet drejtpërdrejt, qartë, me të gjitha shtresat e votuesve. Kjo fazë nuk lë 
hapësirë për reflektime të thella. Rrit shanset për të fituar ai që bën më pak gabime.  
Në këtë periudhë komunikohet me masën dhe në bazë të këtij komunikimi qëndron jo 
aq bindja e drejtpërdrejtë, sesa konfirmimi i pritshmërive, cilatdo qofshin ato, pozitive 
apo negative, për kandidatin dhe konkurentët e tij.  

E në gjykimin popullor ka disa mite rreth „politikanit të mirë“? 
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Miti 1: Politikani i mirë është politikani i shkolluar. 

Jo gjithmonë. Nën drejtimin e tij Brazili u shndërrua në ekonominë e tetë më të 
rëndësishme të botës. 20 milion njerëz dolën nga varfëria akute. Luiz Inacio Lula da 
Silva kishte pak shkollim, fare pak. Analfabet deri në moshën 10 vjeçare, e braktisi 
shkollën pas vetëm katër vitesh, për tu bërë drejtues i Partisë së Punëtorëve dhe 
mandej president i Brazilit për dy mandate të një-pas-njëshme. 

Një nga stigmat më therrëse për protagonistët aktualë politikë/partiakë ka të bëjë me 
mos-shkollimin. Pa mohuar rëndësinë e arsimit, politikani X apo Y në Kosovë nuk 
duhet bërë tabelë qitjeje për faktin e vetëm se nuk ka qenë brilant në shkollë. Nga ana 
tjetër, asgjë nuk mund të përligjë mungesën e sjelljeve, injorancën dhe mediokritetin 
sepse vitet e munguara të arsimimit formal mund dhe duhen kompensuar me lexime 
përgjatë jetës dhe përvojë. E padrejtë po ashtu të vihet shenja e barazimit mes 
shkollimit formal dhe dijes, sepse jo kushdo që ka diploma, zotëron edhe dije. Dua të 
them: jo çdo formacion ad-hoc ekspertësh, i stisur para zgjedhjeve është garanci se 
Kosova do qeveriset më mirë nëse partia në fjalë bëhet kabinet formuese, siç 
propagandohet këtyre ditëve. Edhe për faktin se nuk kemi asnjë garanci se liderët do 
ua vënë veshin këshilltarëve të shkolluar. Thënë kjo, politikani i mirë-arsimuar dhe i 
fokusuar duket se ngjall më shumë besim sesa kundër-kandidati që nuk i gëzon të 
njëjtat cilësi.  

 

Miti 2: Politikan i mirë është ai që i mban këmbët në tokë. 

Jo domosdoshmërisht. Gjatë viteve 2000 trashëgimia e Ronald Reganit fitoi statusin e 
simbolit kombëtar, aq sa mbiemri i përshtatur në emër – Regan – është sot ndër 
emrat më të parapëlqyer  në familjet e larta dhe të mesme konservatore për 
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pagëzimin e fëmijëve. Po cfarë e dallonte Reganin? Kolin Pauell, këshilltar i tij për 
siguri në vitet ’87-’89, tregon se Regani ishte shumë i ndikuar nga filmat. Ai fliste për 
rrezikun alien dhe në përgjithësi pikëpamjet e tij mbi realitetin nuk hiqnin vija të qarta 
ndarëse mes trillimit artistik dhe realitetit. Optimizmi i pashërueshëm në të ardhmen 
e Amerikës, e njerëzimit dhe progresin e shpejtë si dhe kujdesi në përdorimin e 
mjeteve, përbëjnë ndoshta përbërësit e suksesit të tij. E pra, një aktor mesatar i 
Hollivudit, Regan pranohet sot si një ndër presidentët më brilantë republikanë.  

Ronald Regan ishte politikani me imagjinatë!  

 

Miti 3: Politikani i mirë duhet të jetë i dëshmuar në një fushë tjetër. 

Ankesat kësaj here vërshojnë nga ata që gjykojnë se shumica e politikanëve tanë nuk 
kanë profesione dhe se nuk kanë pasur asnjë përvojë menaxhuese më herët. Kundër-
përgjigja vjen nga Italia. Ish-kryeministri Berluskoni ishte ndër biznesmenët më të 
suksesshëm në vend dhe në Europë. Por kjo nuk e ndihmoi Italinë. Mungesa e moralit 
dhe etikës, drejtimi i vendit si ndërmarrje private, konflikti i interesave, janë ndër  
kritikat më serioze të kundërshtarëve. Revoltës iu bashkuan edhe intelektualë si 
Umberto Eko, nobelisti Dario Fo e të tjerë. “Historia njeh plot burra aventurierë që s’u 
mungon karizma, të cilët kanë pasur njohuri të kufizuara për shtetin, por sens të qartë 
të përparësive të tyre, e të cilët kanë dashur të imponojnë pushtetin e tyre privat”, 
thoshte Eko.  
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Miti 4: Politika nuk është profesion. 

Përkundrazi! Politika është profesion. Maks Veber, i ka kushtuar një libër shtjellimit të 
kësaj teme. Organizimi partiak dhe qeverisja janë cështje serioze dhe kërkojnë 
angazhim serioz e kohë-plotë. Një vështrim mbi politikën në botë konfirmon se ajo 
renditet si profesion. Një në tre konservatorë dhe një në katër laburistë në 
parlamentin britanik nuk kanë bërë asnjë punë tjetër jashtë politikës. Kryeministri 
britanik është politikan kohë-plotë: krejt angazhimi i tij prej përfundimit të studimeve 
lidhet ekskluzivisht me politikën. E njëjta vlen për presidentin francez, kancelaren 
gjermane, kryeministrin norvegjez, etj.,etj. Ngjashëm si me profesionistët e të gjitha 
fushave edhe këtu ka lëvizje, ‘transfere’ siç cilësohen me nënçmim këtyre ditëve. 
Habitshëm, akuzat vijnë nga analistë, profesionistë të mediave, ‘transferet’ e cilëve 
gjithashtu janë të larmishme. Njëjtë si sportisti, gazetari, bankieri, mjeku, të cilët janë 
në kërkim të hapësirës më të madhe për veprim dhe vlerësimit më të lartë për punën 
që bëjnë, edhe politikani lufton për të njëjtën hapësirë dhe mirënjohje. Ish –demokrati 
Ronald Reagan iu bashkua në vitin 1962 Republikanëve duke deklaruar se “nuk e lashë 
unë partinë, partia më la mua”. Cka i ndodhi edhe Dora Bakojanis, politikanes së 
përjashtuar nga “Demokracia e Re” megjithë  lidhjet e thella të saj dhe familjes me 
këtë forcë politike. Do t’ishte po ashtu gabim të mendohej se politika mbetet profesioni 
i vetëm për të cilin nuk është e nevojshme ndonjë përgatitje paraprake. Ky keqkuptim 
qëndron në zanafillë të diletantizmit që shumë prej politikanëve kohë-plotë (por jo 
profesionistë) manifestojnë. 

 

Cfarë pra përbën teksturën e një politikani të mirë?  

Por më përpara duhet të pyesim se mos po kërkojmë tek politikani njeriun ideal, 
individin pa defekte njerëzore? A mos po projektojmë tek ai super-njeriun, një lloj 
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Klark Kenti? Ankthi ynë buron nga droja se ata nuk do të jenë në gjendje të 
performojnë në lartësinë e përgjegjësive që u kemi lënë në duar.  

Sigurisht, cfarëdo që të bëjnë asnjëherë nuk do t’i kënaqin të gjitha grupet e interesit; 
ndërtimi i rrugëve do të lërë të pakënaqur sektorin hekurudhor, subvencionimi i 
agrikulturës do të revoltojë importuesit e produkteve bujqësore, e kështu me rradhë.  
Por nëse do të provonim të krijonim një identikit të politikanit të mirë do rendisnim 
njëra pas tjetrës: aftësinë përfytyruese, vizionin, sensin e drejtësisë, kuptimin mbi 
historinë, kombinuar me vullnetin e mirë, aftësinë për të dëgjuar zërat e duhur, 
vendim-marrjen e matur, energjinë në ekzekutiv.  

Shumë votues kanë nisur të bëjnë tashmë zgjedhjen e tyre duke i dhënë një imazh real 
cilësive të përmendura. 

Juve, rrugë të mbarë! Suksese! 
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MEDIAT DHE SHOQËRIA: 
PËRFAQËSIMI DHE 
PJESËMARRJA E FEMRAVE 
 

Anamari Repic 

 

 

“Pothuajse gjithmonë femrat në media portretizohen si 
viktima, pasive, ato promovojne mallin dhe shërbimet, 
janë të viktimizuara dhe të paraqitura si objekte e 
qenie seksuale, të cilat njerëzit duan të shikojnë, apo 
porositen se çfarë njerëzit duan që ajo të jetë. Temat se 
si femrat kontribuojnë në zhvillimin socio-politik e 
ekonomik shpeshëherë anashkalohen/shpërfillen.” 
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Në informata të ndryshme të plasuara nga mediat, siç janë lajmet, faqet argëtuese të 
gazetave, reklamat, shtrihen/gjenden kode të përfaqësimit stereotip, përfaqësimi dhe 
përjashtimi i femrave. Këto kode kanë më së paku tri koncepte: gjinor/fisnor, roli në 
shoqëri dhe profesioni. Në këto koncepte shihen disa portrete të pashmangshme çdo 
kund në botë, e gjithashtu edhe këtu te ne. 

Edhe po të jenë të portretizuara si të brishta, seksi, objekte familjare, qëllimin e kanë 
të njejtë, që në mënyra të ndryshme të ndikojnë në opinion, publikë, konsumatorë. 
Mediat janë të rëndësishme për arsye se, siç thonë Byerly dhe Ross në librin “Women 
and Media: A Critical Introduction (2006), ndërmjetësues të fortë të shoqërimit dhe 
ndryshimeve në shoqëri. Për këtë arsye mediat janë faktorë të rëndësishëm kur 
përfaqësojnë model, status, sjellje të pranueshme apo kur fuqizojnë stereotipet. 

Sipas një studimi nga viti 2007 në Samitin Aziatik për Media dhe përfaqësim të 
femrave, thuhet se shkalla e jobarazisë së gjinive dhe kufizime të tjera të ndryshme 
duhet të kuptohen në dy nivele, të ndërlidhura në mes vete: 1. pjesëmarrja e grave në 
procesin e vendimarrjes dhe shfaqja në media dhe 2. përfaqësimi apo 
përshkrimi/portretizimi i grave dhe lidhjeve farefisnore në media. 

Pra, modelet e ndryshme të grave përfaqësohen përmes veçorive të karaktereve, 
pamjeve dhe rolit në shoqëri. 

Si duket kjo në jetë? Praktikat e ndryshme e tregojnë se edhe pse ndoshta gratë të 
përfaqësuara si gazetare apo punëdhënëse në organizata mediatike, prap besohet se 
në krye të menaxhmentit dominojnë meshkujt, e sidomos në ato kultura në të cilat 
patriarkati është evident. 
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Për sa i përket reportazheve mediatike, që gruaja ka në të ashtuquajturat tema të 
lehta siç janë moda, kultura, arti, stili jetësor, derisa temat e rënda e të rëndesishme 
sikur politika, financat, ekonomia të rezervuara për bashkëfolësit meshkuj. 

Pothuajse gjithmonë femrat në media portretizohen si viktima, pasive, ato promovojne 
mallin dhe shërbimet, janë të viktimizuara dhe të paraqitura si objekte e qenie 
seksuale, të cilat njerëzit duan të shikojnë, apo porositen se çfarë njerëzit duan që ajo 
të jetë. Temat se si femrat kontribuojnë në zhvillimin socio-politik e ekonomik 
shpeshëherë anashkalohen/shpërfillen. 

Edhe në Kosovë mund të shohim femra që janë politikane, ministre, këngëtare, 
luftëtare të të drejtave të njeriut, amvise të thjeshta. E shohim presidenten, 
zëvendëskryeministren, ministret, deputetet. Por përsëri pamjaftueshëm, shkurt, 
paqartë, shpesh në stereotipe veç të përmendura. Kur bëhen emisione për tema të 
tjera shoqërore, atëherë sikur gratë nuk ekzistojnë. Më së shpeshti në Debate 
Televizive pothuajse të të gjitha televizioneve, fjalën kryesore e kanë meshkujt. E njejtë 
është edhe në shtyp. Femra ka në faqet e dedikuara shoubiznesit. 

Në këtë tekst i referohem artikullit në shtypin ditorë në gjuhen shqipe Info Press të 
botuara më 23 Prill 2007, ku në faqen e parë qëndronte një titull skandaloz : “Nga 
shtrati drejt në Kuvend”. Autori shkroi se gratë “nuk shkojnë te floktari e as nuk 
krihen para se të shkojnë në punë” në këtë rast ky është Kuvendi. 

Para një muaji, në portalet kosovare dhe media u publikua fotografia e kryetares në 
një pozitë përkulëse, ku i dilte në pah pjesa e pasme e trupit. Fotoja, që pastaj u 
ndalua, kishte për qëllim të portretizonte kryetaren si një grua që vesh tanga, me 
qëllim që të përçeshet, degradohet dhe përulet. Ajo është një grua që vesh tanga, që 
mban çantë kur nuk ka nevojë, ajo djersitet. Këtë e shkruajnë për të, për këtë flet 
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publiku. Në këtë mënyrë ajo nuk është lënduar si kryetare, por si femer. Edhe jo vetëm 
ajo. Unë pyetem se a nuk veshin femrat tjera tanga, se a nuk djersitemi të gjithë? 

Femrat e minoriteteve në media portretizohen kryesisht si aso që punojnë në shtëpi, 
përgatisin fëmijët për shkollë, punojnë në shoqërinë civile, dhe më së shpeshti të tilla 
nuk ka si individe që janë anëtare aktive të shoqërisë. Femrat përgjithësisht në mediat 
elektronike portretizohen si me aftësi të kufizuara, të urta dhe të margjinalizuara. Kur 
bisedohet me to potencohen pyetjet e moralit, traditës, familjes, dhe të drejtave të 
femrave. 

Ky edhe të tilla raste janë tregime me plot stereotipe dhe raportime tendencioze, që 
flasin për femrat si objekte pa rëndësi intelektuale, vazhdimisht duke kërkuar të 
tregojnë që vetëm meshkujt e kanë vendin në politikë, dhe atje ku sillen vendime. Kjo 
lloj bote e gjuhës vizive, formon identitete, sjellje në shoqëri, përcakton kush ka fuqi 
dhe definon perjashtime. 

 

Si duken stereotipet në disa sektore mediatike të shoqërisë 

Funksioni kryesorë i stereotipeve është që femrat të portretizohen si të paafta në 
arritjen e identitetit të stabilizuar gjinor. Edhe pse thirrem në Gilmanin (In Cultural 
Representation, Ed. by Hall, Stuart 1997) këta stereotip tregojnë ndryshimin në mes 
atyre dhe objekteve që bëhen ajo “Tjetra”. 

Edhe pse sot ka shumë gra profesioniste në media, ekonomi, politikë, në këto lëmi 
ende dominojnë meshkujt. Gratë nuk janë në fokus të lajmeve që kanë të bëjnë me 
politikën, stabilitetin dhe ekonominë. Por për këtë arsye ato janë në ato tregime që 
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kanë të bëjnë me fatkeqësitë dhe dhunën në familje. Është numër shumë i vogël i 
politikaneve që janë intervistuar për dilema të rëndësishme politike.  

Përse nuk ka, a është për arsye se mediat me vetëdije apo pa vetëdije e hedhin rolin e 
femres, apo ndoshta femrat në të vërtetë e kanë rolin e qëndrimit prapa meshkujve, 
apo kjo është pozitë jo e vërtetë e femrës? 

Në vitin 2000 Asociacioni i gazetareve femra ka bërë punim kërkimorë se si mediat i 
percjellin femrat dhe çështjet femrore në 70 shtete të botës. Është treguar se vetëm 
18% citojnë femrat, dhe se temat që trajtojnë çështjet femrore në edicionet e lajmeve 
të mbuluara vetëm me 10%. 

Diskursi mediatikë provon që të fokusohet në bukurinë fizike, që do të thotë trupi i ri i 
bukur me flokë të bukura dhe situatë që thotë: „asaj asgjë më shumë nuk i duhet” ose 
e kundërta e kësaj “ajo është person familjarë”. Ky lloj portretizimi përjashton cilësitë 
e tjera. Funksioni tjetër është manifestimi i integrimit të saj në shoqëri përmes 
martesës apo rezistencës ndaj të drejtave shoqërore dhe përgjegjësive. 

Silikoni, kozmetika, brekët, janë vetem një përfaqësim i gruas që janë pjesërisht të 
zhveshura apo të zhveshura me nivel të lartë provokativ, apo kimia shtëpiake kur 
paraqiten si amvisë të vërteta. Ato pozojnë, ato shkurorëzohen, mbajnë dieta, ato 
provokojnë, kjo është ajo që shumë teoricienë e thonë “bota e dëshirave”. Ato duhen të 
joshin konsumatorin, së pari mashkullin, pasi që mendohet se meshkujt fitojnë më 
shumë, dhe kështu kontribuojnë në zhvillim të shoqërisë. Qëllimi është që patjetër të 
kthehet vëmendja. 

Duke analizuar masmedian dhe rolin e tyre në ndikim në opinion dhe konsumatorë në 
librin komunikimi shoqërorë në reklamim, thuhet se masmediat janë instrumente në 
transmetim, pa marr parasysh kualitetin, ndaj publikut dhe konsumatorëve. (Social 
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Communication in Advertising, 2005 revised by Jacqueline Botterill). Thuhet se 
“qytetari i zakonshëm mund të kaloj orë të tëra në shikim të diskurseve dhe të ketë 
mendimin e tij dhe se mbi të të ushtrohet ndikim”. Më tej veçohet se tekstet, posterat, 
programet, me idetë e veta, stil dhe mesazhe janë mediatorë në këtë proces të 
komunikimit. 

Në shumë studio mediatike tregohet edhe fakti që komunikimi stereotip qon edhe atje 
kur më së shpeshti pronarë janë meshkujt të cilët sjellin rregulla/të drejta, derisa çdo 
lidhshmëri e produktit me seksualitetin do të thotë që duhet të shitet e të blihet. 
Femrat janë ashtu të portretizuara si atraktive dhe seksualisht aktive, me shumë 
objekte sesa qenie njerëzore. Kështu vlerat estetike vendosen përmbi ato shoqërore. 
NADA SEKULIC në eseun e saj ‘Osciologram Visoke Revolucije’ thotë se këto fotografi 
flasin për mënyrë të lehtë jetese, botë në të cilën femrat kanë rol që të argëtojnë dhe 
të jenë të bukura gjatë tërë kohës, dhe të knaqemi në gjithë çfarë bëjmë. 

Ky lloj portretizimi i gruas është proces që përfshin imagjinatën fiktiven (tekstin, 
fotografinë, karakterin), kuptimin (mesazhin), dhe efektin. Për shkak të këtij procesi 
në libër përfaqësimi kulturor (Cultural Representation, edited by Stjuart Hol, 1997) 
lexojmë për konceptin e kulturës së femrës apo kultura femrore. Siç thuhet kjo është 
një hapesirë kulturore e dedikuar femrave që përfaqëson shumicën e kulturës 
dominuese në të cilën pozitë pozita e femrës është e prishur/lëkundur. 

Me synimin që femrave të ju ipet më shumë hapësirë në media, që ato të paraqiten si 
qenie që kontribuojnë në shoqëri e jo vetëm si objekte, ekzistojnë se paku dy sfida: i 
pari është që mediat duhet të kuptojnë se duhet të krijojnë një botë sot kryesisht 
vizive, e i dyti është se si në i japim kuptim individualisht asaj që është paraqitur. Këto 
dy hera janë kyçe për një shoqëri që do të distancohet nga margjinalizimi i femrës. 
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Sfida më e re janë padyshim mediat e reja të shek.XXI, kur shpërndarja e 
informacionit/lajmit tmerrësisht e shpejtë, kurse përmbajtja më pak e kontrolluar. Për 
këtë arsye është shumë me rëndësi që sa më shpejtë të ndërmerren hapa në mënyrë 
që margjinalizimi i femrave në media dhe përfaqësimi stereotip i saj të bëhen gjithnjë 
temë debati e shoqëria të marr hapat e parë. 

 

Femra si qenie shoqërore 

Edhe pas qindra vitesh prej kur femrat, përmes grumbullimeve dhe lëvizjeve të 
ndryshme feministe në tërë botën kanë filluar betejat për liritë e tyre, politike, 
shoqërore e ekonomike, femrat ende ballafaqohen me lloje të ndryshme të 
diskriminimit, që sjell koha e re dhe ndryshimet në shoqëri. Me fillimin e punës së 
ç’rrënjosjes së pikëpamjeve të vjetra të diskriminimit, fillojnë të rejat. 

Femrat për të drejtat e tyre kanë luftuar në feudalizëm, revolucionin francez, luftën 
civile amerikane, pastaj ka pasur lufta për të drejtën e votimit në Britani në fillim të 
shek.XX, tutje, të drejtat e femrës në çështjet e lindjes, gjatë iniciativave socialistike, 
materializmit, social-demokracisë, revolucionit rus, pastaj në kohët më moderne e 
kemi betejën me përfaqësimin e trupit të gruas për qëllime të reklamës, beteja për të 
drejtat e lezbikeve, për të drejtat e grave minoritare, çështjet racore. 

Nga feministja e parë Meri Vulstonkraft që nga 1792 ka parashtruar pyetjen e 
standardeve të dyfishta për sjelljen e meshkujve dhe të femrave, për të drejtën e 
femrës për punë të pavarur, shkollim, jetë politike dhe publike, që përbëjnë bazën e 
feminizmit. Disa qindra vite më vonë Simon de Bouar, teoricietnja më e madhe 
feministe e kohës sonë në vitin 1949, bën pyetjen se si meshkujt kanë krijuar 
portretizimin e femrës si një qenie tjetër, ajo thotë se “askush nuk lind, por bëhet 
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femër”. Ajo thotë ose “civilizimi prodhon një qenie të tillë që është diçka në mes të 
mashkullit dhe eunuk-ut e që përshkruhet si grua”. 

Analizimi i pozitës së femrës në shoqëri duhet të përgjigjet në tezën që femra është 
produkt i zhvillimeve, relatave shoqërore. 

Dikur kjo ka qenë betejë për ç’rrënjosje të tiranisë në shtëpi, punë, që të shkollohen, e 
pastaj edhe angazhohet për të drejta shoqërore e politike, të drejtën e votës, 
përfaqësim, të drejtën pronësore, karrierë, të ardhura të njejta me meshkujt, që të 
vendosin për trupin e tyre, në hyrjen në martesë, në lindje apo abortim. Kurse sot 
vazhdon beteja për pozitën e tyre dhe të drejtat e tyre. 

Nëse nuk luftojnë për të drejtën e votës, atëherë luftojnë për përfaqësim pjesëmarrje 
të barabartë, nëse janë të përfaqësuara barabarësisht, atëherë luftojnë që zëri i tyre të 
dëgjohet kur merren vendime, nëse janë në masmedia atëherë luftojnë kundër 
keqpërdorimit të trupit dhe simboleve, nëse janë në parti politike atëherë luftojnë që 
të mos jenë të eklipsuara nga meshkujt lider, nëse janë në qeveri atëherë, duan të 
jenë në diplomaci dhe fusha tjera “të politikës së lartë”. 

Për këto arsye edhe femrat e shoqërisë minoritare sërbe në Kosovë kanë një ngarkesë 
shtesë në betejën për pozitën e tyre në shoqëri. Ato luftojnë si anëtare të shoqërisë 
dhe si gra. Ato luftën për të drejtat e tyre e hedhin në hapësirat politike, mediatike dhe 
familjare. Shpesh është kjo lufte në rrethana të reja politike, të cilën shumica nuk e 
kanë dëshiruar, që janë të imponuara, dhe si të vetmen zgjidhje ose duhet ta pranojne 
ose ta refuzojnë. 

Problemet shumë të ditura të Sërbëve dihet se janë: shpërngulja, kthimi, papunësia, 
zgjidhjet politike në të cilat nuk mund të ndikojnë shumë, kanë ngarkesë shtesë. 
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Veçanërisht është pyetje fundamentale se si një sërbe në Kosovë të gjindet në këto 
zhvillime, stereotipe. 

Pozita e sërbëve si anëtarë të shoqërisë së popullit minoritarë në Kosovë shikohet 
përmes përfaqësimit politikë, hapësirat publike/shoqërore dhe integriteti personal. 
Pra, sikur që thonë disa teoricientë ka të bëjë me luftën e vazhdueshme kundër 
diskriminimit formal e joformal të femrës në politikë, në sferën akademike dhe sfera 
tjera. Te diskriminimi formal shohim se edhe pse ekzistojnë rregullativat gjyqësore, 
shpeshëherë te aktet nënligjore dhe mekanizma të tjerë aplikimi i ligjit frenohet. 

Diskriminimi joformal është më i përhapuri. E dijmë se pjesëmarrja e sërbëve është e 
garantuar me ligj, pra një përfaqësim në përqindje i garantuar. E me këtë edhe 
përqindja e femrës. Por problemi lind kur bëhet pyetja e efikasitetit të punës, sa janë 
të penguara nga shefat, sa dëgjohet zëri i tyre dhe sa merret parasysh rekomandimi i 
tyre, a ju ipen punë të rëndësishme apo është vetëm e nevojshme që të përmbushin 
përqindjet. Me rëndësi është të pyetemi se në të cilat ligje kemi ndikuar, në cilat 
vendime, në cilat fonde, në cilat kampanja. Te dëshira e tyre që të jenë aktive në 
familje por edhe të punojnë në karrierë integriteti personal është çelësorë.  

Praksa të ndryshme thonë se edhe pse ndoshta femrat janë të përfaqësuara në 
institucione, në funksione të ndryshme, pastaj si gazetare apo punëdhënëse në 
organizata mediatike, prapëseprapë besohet se në top menaxhment dominojnë 
meshkujt e sidomos në kulturat tradicionale dhe ato në tranzicion. 

Në një tekst të botuar rishtazi për pjesëmarrjen e ultë të femrave në politikat e 
jashtme amerikane, Anne Marie Slaughter në magazinën FOREIGN POLICY shkruan 
“Përse është familja çështje e politikës së jashtme”. E hedh teorinë se për shkak të 
pjesëmarrjes minimale të femrës “bota e burrështetasve dhe politikës së lartë i takon 
meshkujve, derisa bota e shteteve dhe politikës më të ulte i takon femrave”. Ajo 
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thekson se po të lehtësohet lëvizja e gruas në mes punës dhe shtëpisë, do të 
mundësohej që ato të rrinin në politikë të jashtme e shumica e femrave do të ishin të 
gatshme për punë në funksione të larta të politikës së jashtme. “Femrat do t’i jepnin 
shancën bisedimeve paqësore”, shkruan ajo dhe shton ”derisa meshkujt kanë çasje 
përgjithësuese femrat do të shqyrtonin problemet nga thelbi në sipërfaqe dhe do të 
lidhnin pikat”. Për shkak të planifikimit të familjes shumë femra nuk kërkojnë punë që 
nuk ju përshtatet jetës familjare. Për këtë arsye sipas fjalëve të saj është i nevojshëm 
ndërrimi i sistemit tërësisht. 

Problemet aktuale ekzistojnë në pjesëmarrje, përfaqësim, paraqitje. Femrat janë 
pamjaftueshëm aktive, nuk duken, shihen si përqindje që shteti duhet të përmbush. 
Ato mvaren nga shefat e tyre. Fuqinë e kanë meshkujt, kryetarët e partive, pastaj 
liderët e institucioneve, e femrat janë pas tyre. Ato më së shpeshti merren me çështjet 
e femrave, fëmijëve dhe familjes. Kështu përjashtohen vlerat e vërteta të femrës si 
individ, pjesëmarrëse aktive e shoqerise. 

Kemi trende të vjetra të pozitës së vështirë të femrës dhe kemi trende të reja 
karakteristikë e shoqërive të dala nga regjimet jodemokratike dhe shoqërive 
tradicionale, që karakterizon betejën me trashegiminë e afërt dhe problemeve të reja. 
Por e kemi një shancë, që shtrihet në interesin e përbashkët. 

Femrat e të gjitha komuniteteve e kanë atë interes. Ato mund të bashkohen për 
aktivitete të përbashkëta në lëmitë e ndërtimit të paqes, dialogut, rinisë, dhunës në 
familje, që vetë të fillojnë iniciativa, të promovojnë punë të përbashkët në pyetjet e 
interesit të përbashkët. 

Lufta e tyre do të zgjas kundër padrejtësive të shumta të mbetura, derisa shtohen të 
reja, që dalin me trendet e reja, në rrethana të reja shoqërore. 
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“Pamundësia e qasjes në fuqi aktive 
punëtore ndikon edhe në statusin ekonomik 
të grave duke i bërë gratë dhe vajzat më të 
varura ekonomikisht nga meshkujt si 
kryefamiljarë të tyre.” 
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“Duke rritur pjesëmarrjen e grave në ekonomi dhe prodhim rritet zhvillimi ekonomik 
si dhe zvogëlohet pabarazia shoqërore. Gratë tani përfaqësojnë gati 40% të fuqisë 

punëtore globale, rreth 43% të fuqisë punëtore në bujqësi dhe afro gjysma e 
studentëve në botë janë tani gra. Andaj është thjesht logjike: Nëse limitohen 

mundësitë për potencialin ekonomik të grave, kjo nënkupton për çdo shtet të i len 
paratë në tavolinë e mos ti përdor ato. Nuk ka kuptim, posaçërisht kur jemi duke u 

munduar që të dalim nga kriza globale ekonomike.” (Ish-Sekretarja e Shtetit 
Amerikan, Hillary Clinton- Gratë dhe Ekonomia Globale, 2012). 

Globalisht gratë dhe vajzat përbëjnë gjysmën e popullsisë botërore por mbesin ende të 
segreguara në sferën private. Kujdesi ndaj familjes, fëmijëve dhe mundësitë e 
limituara për pjesëmarrje të plotë i mbajnë ato më të izoluara nga zhvillimi shoqëror. 
Në përkufizimin klasik zhvillim i qëndrueshëm nënkupton ‘...zhvillimin shoqëror i cili 
përket me nevojat e gjeneratës së tanishme pa rrezikuar aftësinë e gjeneratave të 
ardhshme për të realizuar nevojat e veta...’(Oxford University Press, 1987).  

Studimet e shumta ekonomike kanë ofruar dëshmi se kur gratë kanë mundësinë të 
zhvillojnë plotësisht potencialin e tyre të plotë duke përfshirë edhe pjesëmarrjen në 
tregun e punës, globalisht përfitimet makroekonomike janë evidente. P.sh studimi më 
i fundit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar ka treguar se humbjet globale për Produktin 
e Brendshëm Bruto per capita kur gratë mungojnë nga tregun i punës mund të shkojë 
deri 27% në rajonet e caktuara (Gratë, Puna dhe Ekonomia: Përfitimet makro-
ekonomike nga Barazia Gjinore, 2013). Kosova si shtet i ri nuk duhet të humb një 
potencial të tillë të zhvillimit.   
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Cilat janë sfidat për zhvillimin e potencialit të plotë të grave në Kosovë?  
 

Sipas shënimeve të fundit të Bankës Botërore në Kosovë, me shumë së 30% e 
popullsisë vazhdojnë të jenë të varfër, me rreth 15% të popullsisë që mbesin të 
rrezikuar nga varfëria ekstreme. Dis-avantazhet ekonomike janë në rritje për personat 
që janë banues të zonave rurale. Shumë gra dhe vajza angazhohen në punë të shtëpisë 
dhe rritje dhe kujdes të familjes përfshirë fëmijët dhe të moshuarit, qysh në moshën e 
hershme. Kjo ndikon në angazhimin dhe qasjen e tyre në arsimin e lartë duke qenë më 
të limituara për shkak të përgjegjësive familjare ose bashkëshortore. Mundësitë më të 
vogla për arsimim të lartë por edhe obligimet primare ndaj familjes ndikojnë 
drejtpërsëdrejti në angazhimin e tyre në fuqi punëtore aktive.  
 
Natyrisht mundësitë e punësimit janë edhe më të vogla në një shtet ku papunësia në 
përgjithësi është e ulët si në rastin e Kosovës. Banka Botërore ka vlerësuar se 
papunësia në Kosovë është më e lartë për gratë sesa për burrat, me 72 % të grave që 
mbesin të papunë në krahasim me 65 % të burrave nga numri i gjithmbarshëm i 
papunësisë. Pamundësia e qasjes në fuqi aktive punëtore ndikon edhe në statusin 
ekonomik të grave duke i bërë gratë dhe vajzat më të varura ekonomikisht nga 
meshkujt si kryefamiljarë të tyre. Për më tepër skemat e pamjaftueshme sociale me 
pagesa minimale, pastaj numri i lartë i mortalitetit të grave të Kosovës në krahasim 
me rajonin, e bëjnë gruan më të limituar në mundësitë e saj të zgjedhjes karshi 
burrave. Pensionet dhe skemat sociale vazhdojnë të i lënë gratë më të ndjeshme dhe 
më të varura nga aspekti ekonomik e posaçërisht në kohë të zhvillimit të shtetit me 
skema të brishta të ofruara sociale dhe pensionale, gratë vazhdojnë të jenë 
mbështetja kryesore për familjen, rritjen dhe kujdesin e fëmijëve dhe të moshuarve. 
Këto angazhime i lënë ato më pak të angazhuara si fuqi punëtore aktive. Gratë në fakt 
punojnë por nuk janë pjesë e ekonomisë formale dhe nuk paguhen për punën që bëjnë 
në shtëpi ose komunitet.  
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Po ashtu duhet vërejtur se shoqëria Kosovare është pajtuar edhe me dallimet e roleve 
të grave dhe meshkujve në Kosovë me një nuancë ndryshimi me gjeneratat e reja. Një 
studim nga Rrjeti i Grave të Kosovës në vitin 2009, ka treguar se në zonat rurale çiftet 
në moshë janë pajtuar se gratë janë ato të cilat në mënyrë primare duhet të merren 
me punët e shtëpisë dhe rritjen dhe kujdesin e fëmijëve. Gjenerata më të reja (përfund 
moshës 45 vjeçare) nuk pajtoheshin më këtë konstatim edhe aq shpesh. Në shumicën 
e familjeve, vendim-marrja në familje vazhdon të jetë domen mashkullor, me gratë 
rrallëherë aktive në vendimin për shkollimin e fëmijëve apo në rastet e transaksioneve 
pronësore si dhe gëzimit të drejtës në pronë. (KIPRED, 2010).  
 
Mos-pjesëmarrja e grave në vendim-marrje në sferën private ndikon dhe përcillet 
shpesh edhe në domenin publik. Është vërejtur se në takimet e komunitetit në zona 
rurale dhe fshatra, pjesëmarrja e grave në këto takime sillet prej 5-10% në krahasim 
me 90–95 % të burrave prezent. Në takimet të cilat organizohen nga autoritetet 
komunale, pjesëmarrja e grave është më e ulët se e meshkujve, duke pamundësuar 
gratë të ushtrojnë të drejtat e veta të plota në zhvillimin e qëndrueshëm të komunitetit 
të tyre (KIPRED, 2010). Ky fakt tregon se gratë që më së shumti angazhohen rreth 
punës së fëmijëve dhe komunitetit, vazhdojnë të mos pyeten për caktimin e 
prioriteteve në zhvillimin komunal.   
 
OJQ-të e grave vazhdojnë të shprehin shqetësimin e tyre se prioritetet e tanishme 
qeveritare janë të orientuara vetëm në investime kapitale të ndërtimit të 
infrastrukturës rrugore duke vazhduar të mos investojnë edhe në fushat e tjera të 
rëndësishme për zhvillim të qëndrueshëm sikurse arsimi, shkollat, hapja e çerdheve 
të reja, investimi në shëndetësi dhe në biznese të grave.  
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Shteti Holandez gjatë viteve 80-ta kishte një angazhim prej rreth 35% të grave të 
fuqisë punëtore aktive. Mirëpo me politika zhvillimore të qëndrueshme ka arritur të 
ofron mundësi për gratë dhe vajzat e reja që në ditët e sotme kjo pjesëmarrje e grave 
të mbërrin gati në 80% duke promovuar politika të ndjeshme ndaj nevojave të grave. 
Duke investuar për disa vite në hapjen e çerdheve dhe qendrave për përkujdes ditor të 
fëmijëve, duke ofruar mundësi të punësimit part-time për gratë me fëmijë dhe duke 
stimuluar zhvillimin e qëndrueshëm më shëndetësi dhe kujdesin ditor të moshuarve, 
ata hapën mundësi për gratë të japin kontributin në zhvillimin ekonomik të shtetit të 
vet.  
 
Tani me siguri ju pyeteni së çfarë mund të bëni si një përfaqësuese e zgjedhur?  

Meqë Kosova si shtet ka të garantuar mundësitë e barabarta në mes grave dhe 
burrave, sistemi zgjedhor ka garantuar një pjesëmarrje sidokudo përfaqësuese të 
grave në procese vendim-marrëse si në nivelin komunal dhe atë qendror. Me 
mendimin se një përfaqësim i tillë nuk është vetëm për nevoja vizuale për të rritur 
vetëdijen shoqërore për rëndësinë e grave në politikë, por edhe të promovimit të një 
zhvillimi të qëndrueshëm për ne dhe gjeneratat e ardhshme, kuotat e tilla do të duhej 
të shfrytëzohen. Gratë në politikë dhe të zgjedhurat nga populli, nuk janë aty për të 
mbrojtur vetëm interesat e grupeve të ngushta apo liderëve partiak shumicën e kohës 
të dominuar nga interesat mashkullor. Të kujtojmë vetëm panon reklamuese të 
partisë më të madhe në Kosovë Partia Demokratike e Kosovës për zgjedhjet komunale 
2013, e cila ka promovuar një parti evropiane me krejt burra kandidat për kryetar 
komunash. Një Evropë vetëm për meshkuj nuk mendoj së është ëndrra evropiane. Po 
të shikohet me kujdes edhe partitë tjera në shumicë nuk kanë promovuar shumë 
kandidate femra në garën për Kryetare të Komunës.  
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Juve si kandidatë të votuara për asambletë komunalë ju mbetet të përdorni kuotën e 
cila iu është dhënë për të kërkuar politika komunale më të ndjeshme ndaj nevojave 
dhe interesave të grave duke filluar nga kujdesi i mjaftueshëm ditor për fëmijët, 
arsimimi dhe shëndetësia adekuate, ujë të pijshëm dhe ndriçim të mjaftueshëm na 
lagje, deri të hapja dhe përkrahja e bizneseve të udhëhequra nga gratë me përkrahje 
të politikave zhvillimore komunale. Mundësitë janë të shumta por ju duheni ti 
eksploroni ato e në këtë edhe OJQ-të e grave në komunën e juaj munden të ju 
ndihmojnë. Por mos harroni që rregullisht të konsultoheni me gratë si gjysma e 
popullsisë në komunën e juaj dhe të përshtatni edhe format dhe kohën e konsultimeve 
për të pasur diskutime me to.  

Duke kërkuar çdo ditë përgjegjësi, transparencë dhe koalicion me gratë e zgjedhura 
në komunën e juaj, do të duhej të promovoni projekte të qëndrueshme zhvillimore 
(përpos asfalteve në çdo lagje) duke krijuar mundësi zhvillimi jo vetëm për vete por 
edhe gjeneratat e ardhshme. Kuota është aty për të përmirësuar pjesëmarrjen e 
femrave në vendim-marrje duke adresuar nevojat dhe interesat e grave si gjysma e 
popullsisë së Kosovës.  

Duke shpresuar se do ta shfrytëzoni atë me sukses ju dëshirojmë punë të mbarë dhe 
suksese! 
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