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Zvicër – Kosovë Programi Mbështetës për Qeverisje Lokale dhe Decentralizim (LOGOS)
Në këtë kontekst, SDC-ja ka financuar Zvicër-Kosovë Programin Mbështetës për Qeverisje Lokale dhe De-
centralizim (loGoS) e cila operon në 9 komuna në pjesën juglindore të Kosovës. Programi promovon zhvil-
limin e qeverisjes lokale dhe reformat e decentralizimit në komunat e Kosovës, duke kontribuar kështu në sta-
bilizimin e përgjithshëm të sundimit të ligjit dhe demokracisë të një shteti multietnik të Kosovës dhe shoqërisë. 
në fazë e parë, loGoS-i përfshiu një komponent të fortë në nivel fshati, e cila përbehej nga aktivitetet me 
këshillat e fshatit dhe shoqërinë civile. Këto aktivitete ,së bashku me komunat, kanë kontribuar në zhvillimin 
e menaxhimit të kapaciteteve të qeverisjes në nivel nën-komunal (shërbimet publike) dhe, si ndikim anësor, 
në përmirësimin e infrastrukturës lokale. në  vazhdimin e fazës së dytë, loGoS-i fokusohet në zhvillimin e 
kapaciteteve të komunave për:

1. Planifikim dhe menaxhim të burimeve, 
2. administratë dhe shërbimet publike, dhe 
3. Kapitalizim dhe përhapja e përvojave. 

Barazia gjinore dhe qeverisja (me fokus të veçantë në minoritete), janë tema transversale. Buxhetimi i 
përgjegjshëm gjinor si koncept u prezantua në të gjitha komunat partnere në Kosovë në vitin 2010, përfshirë 
zyrtarët financiar, zyrtarët gjinor, anëtarët e Kuvendit komunal dhe OJQ-të. Qëllimi i përgjithshëm i buxhetimit 
gjinor ishte për të reduktuar pabarazinë gjinore dhe për të promovuar zhvillimin e politikave të ndjeshme 
gjinore për  uljen e varfërisë dhe përmirësimin e mirëqenies së grave dhe burrave, djemve dhe vajzave, 
përmes buxhetit komunal. Mes viteve 2010 dhe 2012, janë realizuar dy punëtori trajnimesh në planifikimin dhe 
buxhetimin gjinor, që përfshinë zbatimin e planeve komunale të veprimit. trajnimet u ndoqën nën udhëheqjen 
e një konsulenti lokal. Përveç kësaj, LOGOS-i filloi një fushatë ndërgjegjësimi mbi barazinë gjinore, përmes 
mediave dhe me përdorimin e posterave (shih titullin e faqes).
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1. miRënjohjet

hartimi i këtij doracaku është një përpjekje ekipore që shumë njerëz kanë kontribuar. Para se gjithash 
falënderojmë ekipin e helVetaS Sëiss intercooperation - loGoS në Kosovë, i cili ka qenë jashtëza-
konisht i dobishëm në sigurimin e informacioneve në lidhje me Kosovën, legjislacionit përkatës si 
dhe përvojat që ata kanë me dëgjimet dhe përpjekjet e para për një buxhetim të përgjegjshëm gjinor. 
Gjithashtu i falenderohemi luljeta Vuniqit nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore për ofrimin e 
informatave për rezultatet gjatë mentorimit nga ana e saj në komuna si dhe kontributin e saj për leg-
jislacionin e Kosovës.  
Falënderoj edhe koleget e mi që rishikuan me dashamirësi udhëuzuesin dhe në mënyrë konstruktive  
kanë korrigjuar duke dhënë komente të vlefshme. Së fundi  shumë falënderime dhe mirënjohje nga ne 
për  komunat në Kosovë që kanë marrë hapin e guximshëm dhe sfidues në përpjekje të realizimit të 
planifikimit të buxhetimit të përgjegjshëm gjinor.  
 

Celestine Krösschell (HSI), 
Cyrih Zvicër, 2012
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2. PaRathënie

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government 

ZYRA E KRYEMINISTRIT / OFFICE OF THE PRIME MINISTER / URED PREMIJERA
AGJENCIA PËR BARAZI GJINORE / AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA/ AGENCY OF GENDER EQUALITY

ndonëse një koncept relativisht i ri për vendin tone dhe ne përgjithësi për vendet e rajonit, “Buxhetimi Gjinor” 
është shndërruar në një çështje të rëndësishme dhe me fokus të veçantë për institucionet shtetërore.
Kur zakonisht qeveritë planifikojnë buxhetin, ai i dedikohet popullsisë si tersi, duke u shpërndarë në masë më të 
madhe, varësisht nëpër sektorë që konsiderohen më të rëndësishme për shtetin, apo ku sfidat janë më te mëdha. 
Dhe një nga sfidat, sidomos në vendet në tranzicion, është edhe qasja e shtetit ndaj barazisë gjinore. Në shumë 
shtete, ku barazia gjinore nuk paraqet me ndonjë sfide, tashmë ekziston një i quajtur “buxhetim gjinor”, një prak-
tikë që në demokracitë perëndimore, me traditë institucionale ka vite që aplikohet. e ky term tashmë do të zëre 
vend edhe në Kosovë. 
Si koncept qe shpesh here interpretohet ne mënyrën jo adekuate, buxhetimi gjinor nënkupton  një planifikim dhe 
programim te buxhetit shtetëror ne një mënyre qe identifikon, dhe reflekton njëkohësisht, intervenimet e nevo-
jshme për te trajtuar ne mënyre sa me efikase, boshllëqet gjinore ne sektorin e politikave publike.
Republika e Kosovës, përmes Agjencisë për Barazi Gjinore dhe mekanizmave te tjerë ka filluar qe viteve të fundit 
të punojë shumë intensivisht në instalimin e një politike, dhe ndoshta edhe kulture shoqërore për të pasur barazi 
gjinore. Përveç ligjit për Barazi Gjinore, janë miratuar edhe një serë rregullativash kundër dhunës në familje, fuqi-
zimit ekonomik te grave, janë realizuar shumë fushata vetdijësuese, trajnime të ndryshme, etj. ndërkaq, tani kemi 
ardhur në një fazë që duhet të mendojmë edhe më lartë, duke e futur “buxhetimin gjinor” në kuadër të kornizës 
sonë ligjore për këtë fushë. 
agjencia për Barazi Gjinore tashmë ka marrë iniciativën, duke diskutuar me të gjitha palët e interesit, që në kuadër 
të ligjit për Barazi Gjinore, që veçse është duke u amendamentuar, të përfshihet edhe neni përmes të cilit institu-
cionet qendrore dhe lokale gjatë planifikimit dhe ndarjes së buxhetit duhet te kenë për bazë nje menaxhimin te 
barabartë te financave publike në mënyre qe si burrat ashtu edhe gratë te përfitojnë njëjtë nga buxheti shtetëror. 
aBGj-ja ka propozuar një nen që potencialisht do e trajtonte këtë çështje. ajo ka të bëjë me nenin 7 mbi Vlerat e 
Kushtetues së Republikës se Kosovës, ku institucionet publike obligohen që në ndarjen dhe menaxhimin e finan-
cave publike të respektojnë perspektivën e buxhetimit gjinor, për të siguruar status të barabartë të grave dhe 
burrave ne menaxhimin dhe përfitimin nga financat publike, duke siguruar që politikat publike dhe mekaniz-
mat e ndarjes së buxhetit  përmbajnë masa konkrete, tregues të matshëm dhe të verifikueshëm, dhe rezultate të 
specifikuara që specifikisht i referohen perspektivës gjinore dhe ndarjes gjinore të buxhetit.
është një sinjal mjaft pozitiv se gjërat do të shkojnë në drejtimin e duhur, kur shihet përkushtimi i të gjithë akterëve 
relevantë; qeverisë, kuvendit, shoqërisë civile, partnerëve tanë ndërkombëtarë dhe medias. Gjithsesi, duhet te 
jemi te vetëdijshëm qe ne momentin kur një nen i tillë të jetë aty ku synojmë, neve na presin punë edhe më të 
mëdha në implementimin e tij. Por, me përkushtimin dhe vullnetin e te gjithë artereve, zbatimi i këtij koncepti , do 
jete i padiskutueshëm.
Është fakt që ka mjaftë sfida në këtë drejtim, por duhet të kuptojmë se para së gjithash e tëra ka të bëjë me funk-
sionimin normal të shtetit dhe ndërtimin e një bazë të mirë, që në të ardhmen, djemtë, vajzat, mbesat dhe nipat 
tanë të jetojnë edhe më mirë.

Sinqerisht,  
Edona Hajrullahu

Kryeshefe Ekzekutive
Agjencia për Barazi Gjinore

Zyra e Kryeministrit
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3. hyRje

Ky doracak ndihmon komunat të cilat dëshirojnë të fusin në përdorim planifikimin dhe buxhetimin e 
përgjegjshëm gjinor dhe është përshtatur veçanërisht për komunat e Kosovës dhe i adaptuar për  
kontekstin tyre. megjithatë, ai mund të jetë i dobishëm edhe për komunat në të gjithë botën me kom-
petenca të ngjashme dhe procese buxhetore. doracaku përfshin hyrjen për gjininë, çështjet gjinore 
dhe bazat  e buxhetit të përgjegjshëm gjinor para se të përshkruaj një grup të mjeteve, të cilat mund 
të aplikohen nga zyrtarët  komunal dhe anëtaret e kuvendit. 
organizatat e shoqërisë civile kanë një rol të  rëndësishëm në mbështetjen e komunave dhe qytetarëve 
për të diskutuar mbi çështjet gjinore në komunitetet e tyre dhe ti japin prioritet aktiviteteve në përputhje 
me rrethanat, doracaku gjithashtu mund të jetë i dobishëm edhe për ta. Shpresojmë që doracaku në 
këtë mënyrë do të kontribuojë në përmirësimin e shërbimeve publike për gra  dhe burra, plane dhe 
buxhete transparente, si dhe për një komunë të përgjegjshme ndaj qytetarëve të saj.  
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4. PSe Gjinia?

4.1 Çka është gjinia?

Gjinia është një përkufizim i roleve të ndërtuara shoqërore, 
sjelljeve dhe marrëdhënieve të pushtetit mes grave dhe burrave.
Kjo nuk duhet të ngatërrohet me gjinitë,  që janë karakteristikat 
biologjike të grave dhe burrave dhe të cilat normalisht nuk ndry-
shojnë. marrëdhëniet gjinore megjithatë janë shpesh dinamike 
dhe mund të ndryshojnë me kalimin e kohës.1

Koncepti i detyrave, funksioneve dhe roleve që i atribuohet grave 
dhe burrave, vajzave dhe djemve në shoqëri edhe në jetën pub-
like edhe në atë private formohen nga të dytë, burrat dhe gratë. 
Përmes aktiviteteve që ata i riprodhojnë  rolet dhe normat gjinore  
konform pritjeve të tyre. 
Burrat ashtu edhe gratë mund të nxisin ndryshime në marrëd-
hëniet gjinore. marrëdhëniet gjinore janë  riprodhuar jo vetëm 
ndërmjet  vete  por edhe në mesin e grave dhe burrave. (p.sh 
nëna/bija  apo e reja,babai/i biri).2

Burrat dhe gratë shpesh 
kanë nevoja dhe prioritete 
të ndryshme, përballen me 
kufizime të ndryshme dhe 
kanë aspirata të ndryshme 
qw kontribuojnë në zhvillim 

në mënyra të ndryshme. është me rëndësi të njohim, respektojmë 
dhe punojmë me të dy perceptimet, femërore dhe mashkullore. 
Për më tepër, marrëdhëniet gjinore shpesh janë të lidhura ngushtë 
me faktorët tjerë që mund të rezultojë në pabarazi /disavantazh siç 
janë: mosha, përkatësia etnike dhe arsimimi. marrëdhëniet gjinore 
për këtë arsye duhet të trajtohen në mënyrë gjithë përfshirëse dhe 
në kontekst specifik. Normat gjinore shpesh janë të ngulitura thellë 
në normat kulturore duke quar në një tension të pranuar ose edhe 
papajtueshmëri në mes mbështetjes së barazisë gjinore dhe res-
pektimit të kulturës lokale (dhe religjionit). megjithatë, në të gjitha 
vendet e botës kultura është dinamike dhe në zhvillim ndonjëherë 
me një ritëm më të shpejtë e ndonjëherë më të ngadalshëm.34  
Barazia gjinore bazohet në pranimin se gratë dhe burrat kanë të 
drejta të barabarta dhe duhet të kenë mundësi dhe përgjegjësi 
të barabarta në realizimin e potencialit të tyre si qenie njerëzore. 
Kjo shpesh përfshin ndryshimin e marrëdhënieve të pushtetit 
brenda familjeve, komuniteteve, institucioneve dhe shoqërisë 
në përgjithësi dhe qëndron në ngritjen e respektit reciprok dhe 
në mirëkuptim në mes të burrave dhe grave. Prandaj, barazia 

1 helVetaS Swiss intercooperation, Politika mbi Gjini dhe Barazia Sociale
2 SDC Çështjet gjinore në praktikë, një udhëzues për SdC dhe partnerët e tij, 2003
3 helVetaS Swiss intercooperation, Policy on Gender and Social equity
4 agjensioni i statistikave të Kosovës,  http://esk.rks-gov.net/rekos2011/?cid=2,93

Raporti i Zhvillimit Njerëzor 
nga UNDP-ja në vitin 20100 
konfirmon se:

 ■ nga një miliard njerëz të 
varfër në botë, tri të pestat 
janë gra dhe vajza.

 ■  nga 774 milion të rritur 
në botë, të cilët nuk din të 
lexojnë, dy të tretat janë 
gra. 

 ■  54 përqind e 72 milion 
fëmijëve të cilët janë 
jashtë shkollës janë vajza.

 ■  Gratë kalojnë dy herë 
më shumë kohë sesa 
meshkujt në punë të pa-
paguar në familje

 ■  Pothuajse të gjitha konflik-
tet e  fundit të armatosura 
janë karakterizuar nga 
dhuna sistematike seksu-
ale ndaj grave  

Sipas regjistrimit të fundit 
në Kosovë në vitin 20114:

 ■  Shkalla e analfabetizmit 
është 3.16%, tek gratë 
është më e lartë në 5,07%

 ■  Shkalla e papunësisë së 
femrave është 55,5% në 
krahasim me meshkujt që 
është 40,5%.

 ■  8.3%  të ekonomive famil-
jare janë të kryesuara nga 
femrat

 ■  54% të grave janë drej-
tuese të familjeve dhe të 
njësive të tokës së vet bu-
jqësore.

 ■  60.6% e burrave kundrejt 
vetëm 27.3% e grave 
kanë mbaruar shkollën e  
mesme.

Diskriminimi gjinor është 
pjesë e pabarazisë sociale 
dhe përpjekja për barazi 
gjinore është pjesë e për-
pjekjes së përfshirjes sociale 
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gjinore nuk do të thotë gjithmonë përpjekje për numra të barabart të burrave dhe grave në të gjitha 
aktivitetet ose trajtimin e burrave dhe grave në të njëjtën mënyrë por më tepër për të siguruar rezultate 
të barabarta për të dy palët burrat dhe gratë.
ndër objektivat e zhvillimit të mijëvjeçarit, zhvillimi i mijëvjeçarit qëllimi i 3-të veçanërisht përqendrohet 
në eliminimin e pabarazive gjinore në arsim, punësim me rrogë dhe ulëseve në parlament. monitorue-
si i oZhm-së ka zbuluar se gratë kanë më tepër qasje në punësim se sa asnjëherë më parë. Por ato 
ende fitojnë një të treten më pak se burrat. Në vitin 2008 gratë kishin 18% të ulëseve të parlamentit 
në mbarë botën.5

4.2 Ndarja gjinore e punës 
Burrat dhe gratë në shoqëri janë të caktuar zakonisht në role të ndryshme të cilët mund të ndahen në 
role produktive, reproduktive, komunitete dhe politike.  
Rolet produktive i referohen atyre që lidhen me prodhimin dhe të ardhurat, të tilla si punësimi, ose 
vetë-punësimi, ku prodhimi është i përcaktuar mjaft ngushtë. në shumë shoqëri, burrat janë konsider-
uar të jenë “shtylla të familjes”, ndërsa roli i primar i grave  është që të jetë përgjegjëse për familjen 
dhe kujdesin e punës. megjithatë, në shumë shoqëri, gratë angazhohen në punë produktive nëpërmjet 
industrive apo punëve bujqësore dhe e bëjnë punën e njëjtë sikurse burrat, por kjo nuk është e njohur 
shpesh për shkak se ajo është pa pagesë. 
Rolet reproduktive i referohen atyre lidhur me punën e ekonomive familjare dhe kujdesin e fëmijëve dhe 
pleqve, i cili zakonisht është rol i grave. Kjo punë nuk njihet shpesh si punë e duhur dhe mbetet e “paduk-
shme” sepse ajo është pa pagesë. në anën tjetër, për shkak të ngarkesës  së punëve në shtëpi, gratë 
priren të kenë më pak mundësi për t’u punësuar jashtë shtëpisë, edhe nëse ato do të dëshironin. 
Rolet e komunitetit janë ato të lidhura me punën e komunitetit, zakonisht vullnetare, si anëtarësimin 
e vet-grupeve lokale. në shumë shoqëri, gratë janë të angazhuara në aktivitete të tilla, p.sh. ashtu-
quajtura “Supë kuzhina” për përgatitjen e ushqimit për nevojtarët, shkëmbimi i masave të kujdesit të 
fëmijëve përmes “grupeve për lojë” dhe aktiviteteve të ngjashme. 
Rolet politike, më në fund, i referohen roleve në hapësirat politike. Siç mund të shihet nga statistikat 
lidhur me numrin e grave deputete në mbarë botën, gratë kanë role shumë të kufizuara në politikë 
dhe priren të jenë të margjinalizuara. në disa raste, kjo është për shkak se ajo nuk shihet si e për-
shtatshme për gratë që të angazhohen në çështjet publike ose ato janë të zëna me rolet tjera të tyre  
(produktive, reproduktive, komuniteti) që të ketë kohë për detyra të tilla. megjithatë, numri i grave që 
angazhohen në politikë gradualisht është duke u rritur në nivel global, dhe në shumë vende angazhimi 
politik është pranuar tashmë si një rol normal për të dy gjinitë, burrat dhe gratë. 
Gratë shpesh kanë ngarkesë të punës sw ashtuquajtur e trefishtë, angazhuar në punë produktive, 
reproduktive dhe të komunitetit, përderisa kjo punë nuk është e njohur shpesh si punë e vërtet në 
statistika dhe nuk shihet që ka vlerë, madje edhe nga vetë gratë.

4.3 Çështjet kyçe që duhet të merren parasysh për gjininë 
dhe zhvillimin  
ndarja gjinore e punës shpesh i vë gratë në një pozitë të pafavorshme. Ku roli i gruas është përcaktuar 
nga shoqëria të jetë në ekonomitë familjare, ajo mund të përballet me vështirësi në pjesëmarrje në 
vendim-marrje në fshatrat ose qytetet e tyre, edhe në qoftë se vendime të tilla ndikojnë drejtpërsëdrejti 

5 monitorimi i oZhm-së, konsultuar në ueb faqe http://www.mdgmonitor.org/goal3.cfm më  28-9-2012
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në jetën e tyre. në një perspektivë më të gjerë, zërat e grave 
shpesh humbin në debatet politike dhe  në bisedimet në një nivel 
më të lartë, në mënyrë që nevojat dhe prioritetet e tyre nuk janë 
konsideruar shpesh. Kjo mund të jetë krejtësisht pa dashje, me 
burrat në autoritet duke supozuar se ata flasin në emër të grave, 
si dhe burrat - pa e kuptuar se femrat mund të kenë mendime të 
ndryshme. në raste tjera, ai thjesht mund të pres që gratë duhet 
të mbajnë qëndrime të njëjta si burrat e tyre apo të afërmit e tjerë 
meshkuj. megjithatë shpesh ekzistojnë arsye të forta se meshkujt 
dhe femrat kanë këndvështrime të ndryshme, për shkak të roleve 
dhe përvojave të tyre të ndryshme. duke marrë parasysh të dy 
perspektivat në vendim-marrje nuk çojnë në mosmarrëveshje; 
kjo ka më shumë gjasa që të çoj në vendime më të informuara.
Në sferën ekonomike, gratë shpesh kanë qasje të kufizuar në 
punësim të paguar; dhe kur paguhet, mund të marrin paga më 

të ulëta se burrat-madje edhe kur kryen detyra të njëjta. ato gjithashtu ballafaqohen me vështirësi në 
përdorimin e burimeve të tilla si toka, kreditë, informim, edukim, trajnim dhe pasuri/pronë. Gratë za-
konisht janë të varura nga burrat që të sigurojnë këto burime, një situatë e tillë konsiderohet normale 
në shumë shoqëri. Si pasojë, femrat shpesh nuk zotërojnë tokën në të cilën ato punojnë apo shtëpi 
në të cilën ato jetojnë. mungesa e aktiviteteve të grave do të thotë se ajo mund të ketë vështirësi për 
marrjen e kredive për investime. në rast të vdekjes së burrit të saj apo divorcit/ndarjes, kjo mund të 
çojë në dëbimin e saj nga shtëpia të cilën nuk e ka në pronësi, ose duke u margjinalizuar nga vjehërria 
e saj apo kunati, pa asnjë mbrojtje, duke i lënë ato dhe fëmijët e tyre në një situatë shumë të vështirë. 
Pritjet e ndryshme që shoqëria  ka  në lidhje me atë që burrat dhe gratë duhet të bëjnë, gjithashtu 
mund të kufizoj burrat dhe gratë që të ndjekin preferencat personale në edukim dhe profesion. Se si 
burrat dhe gratë pritet të sillen gjithashtu është një kontekst specifik i bazuar në praktikat dhe traditat 
kulturore. Këto mund të jenë të ndryshme në mesin e grave, varësisht prej statusit të tyre në shoqëri 
që përcaktohet nga faktor tjerë siç janë klasa, kasta, feja, etnia, mosha. duke marr parasysh këtë fakt, 
është e rëndësishme që gjithmonë të marrim në konsideratë një numër të çështjeve gjinore në zhvil-
lim, duke pasur parasysh këto variabla.

Çështjet kyçe kur kemi të bëjmë me gjininë duke i përfshirë si në vijim6:
 ■  Qasja në shërbimet cilësore. Kompetencat që u janë ndarë komunave, duke përcaktuar se cilat 

shërbime të veçanta komunat duhet kryejnë dhe sa larg këto shërbime janë të decentralizuara 
dallojnë nga vendi në vend. Komunat e Kosovës kanë kompetencat e tyre në lidhje me shërbimet 
publike në shërbimin shëndetësor primar, para-primare, shkollimin fillore dhe të mesëm, masat e 
furnizimit me ujë, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, dhe strehimin publik, përveç 
tjerash dhe kanë kompetenca të deleguara në regjistrimin dhe licencimin e biznesit, pagesat e 
ndihmës sociale, licencimin për prerjen e drunjve, përveç tjerash (shih aneksi 1). ne qasjen e shër-
bimeve cilësore është e rëndësishme të adresohen nevojat dhe prioritetet e ndryshme të grave dhe 
burrave. Kujdesi ndaj shëndetit amësor, ndjekja e shkollës nga vajzat, procedura të duhura policore 
dhe mundësi për asistencë ligjore në raste të dhunës, janë çështje tipike për tu adresuar. 

 ■  Kontrolli ndaj të hyrave dhe aseteve. Kjo i referohet tokës, shtëpisë, kreditit, mjeteve transpor-
tuese siç janë biçikleta apo makina, e cila mund të jetë ndryshe për burrat dhe gratë. Shpesh, grat 
nuk janë pronare të tokës që e punojnë apo shtëpisë ku banojnë. Kjo mund të kuptohet se ato kanë 
më shumë vështirësi për të marrë kredi për hyrje agro-kulturore apo për të filluar një biznes, sepse 
ato nuk kanë kolateral. Gratë zakonisht nuk posedojnë makina apo mjete tjera transportuese, që 
do të thotë se ato duhet të ecin për të marrë pjesë në mbledhje apo për të shkuar në ambulantë, 
që kërkon kohë dhe mund fizik.

6 adaptuar nga, SdC Çështjet gjinore në praktikë, një udhëzues për SdC dhe partnerët e tij, 2003

Marrëdhëniet  ndërmjet grave 
dhe burrave ndryshojnë në 
mënyrë të ndjeshme në bazë 
të faktorëve të tillë si klasa, 
kastë, përkatësia etnike, feja, 
mosha, etj. Të kuptuarit e mar-
rëdhënieve gjinore në një vend 
të caktuar kërkon një kup-
tim më të gjerë të kontekstit 
shoqëror dhe mënyra të ndry-
shme të besimit kulturor dhe 
praktikat që ndikojnë mbi gratë 
dhe burrat. 
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 ■  Lëvizshmëria fizike, sociale apo ekonomike. normat sho-
qërore shpesh përcaktojnë nëse gratë lejohen të largohen 
nga shtëpia dhe nëse ato kanë qasje në transport. edhe 
nëse u lejohet, ato mund të mos ndjehen të sigurta dhe të 
kenë vetëbesim për ta bërë këtë. Kjo ka lidhje me mungesën 
e mjeteve transportuese, siç është përshkruar më lartë. Ko-
munat mund ta konsiderojnë promovimin apo përmirësimin e 
transportit publik për te përmirësuar lëvizjen.

 ■  Procesi i vendim-marrjes dhe pjesëmarrja. duhet të mer-
ret parasysh vendim-marrja në nivel familjeje/amvisëri në 
punë, në nivel të komunitetit, dhe në aspektin e pjesëmarrjes 
politike. në shumw shtete, gratë ballafaqohen me pengesa të 
pjesëmarrjes në mbledhje për shkak të normave shoqërore që 
urdhërojnë gratë të qëndrojnë të heshtura dhe bashkëshorti i 
një gruaje ose një i afërm tjetër mashkull do të vendos për të. 
(Shih po ashtu kutinë).

 ■  Çështjet qeverisëse, politikat, reformat e administratës 
publike. Kjo ka te beje me politikat, strukturat qeveritare, 
reformat publike apo juridike dhe decentralizimin. janë të 
nevojshme politika dhe programe specifike për të promovuar barazinë gjinore por gjithashtu edhe 
politika të tjera sektoriale, struktura dhe  reformat e tjera që u përgjigjen nevojave të grave, dhe 
qeveria është përgjegjëse ndaj burrave dhe grave për zbatimin e tyre.

 ■  Shfrytëzimi i kohës dhe pengesat kohore. Me rolin e trefishte dhe punën e panjohur, gratë bëjnë 
punë të papaguar në mënyrë jo-proporcionale, e megjithatë kanë ngarkesa të larta pune. Shqyr-
timi i kujdesshëm është i nevojshëm për punën e paguar dhe të papaguar të grave, shpërndarjen 
e ngarkesës së punës, dhe volumit të punës, gjithashtu për të përcaktohet nëse ndonjë buxhet i 
planifikuar është potencialisht duke rritur ngarkesën e punës.

 ■  Të jetojmë jetën pa dhunë. Gratë në gjithë botën vuajnë nga dhuna në familje, praktikat e dëm-
shme tradicionale, trafikimi, puna e detyrueshme, dhuna shtetërore brenda sistemit penal, trajtimi 
nga policia.7 Në Kosovë, dhuna në familje dhe trafikimi janë brenga serioze

Varësisht nga konteksti, këto çështje gjinore ndryshohen. Krahasimet dhe vlerësimet e vendit janë 
zhvilluar duke përdorur sistemet globale të monitorimit. Këto masa mbi barazinë gjinore në të gjithë 
botën në baza vjetore, të tilla si indeksi i hendekut global gjinor nga ana e Forumit ekonomik Botëror  
8dhe indeksi Gjinor i undP-së9.

4.4 Ligjet dhe politikat gjinore në Kosovë
një konventë e rëndësishme ndërkombëtare mbi barazinë gjinore është konventa mbi eliminimin e të 
gjitha formave të diskriminimit ndaj grave (CedaW). Si shtesë çdo shtet ka ligje me rëndësi të veçantë 
mbi barazinë gjinore për të cilat qeveria si bartëse e detyrave është përgjegjëse.
në Kosovë CedaW-ja është  pjese e kushtetutës së Kosovës. Si shtesë, ligji për barazinë gjinore dhe 
programi i Kosovës për barazi gjinore ofron një kornizë të mirë për ndërhyrje në çështjet e barazisë gjinore, 
ashtu si edhe ligji kundër diskriminimit, ligji mbi dhunën familjare dhe ligji i punës (shih më poshtë). Përveç 
kësaj një numër i ligjeve përkatëse që ka të bëjë me kompetencat komunale, duhet të merret parasysh pasi 
që komunat kanë fuqi vendim-marrëse në fusha të veçanta, përgjegjësi të caktuara dhe fonde të pakta të 
decentralizuara. Ligje me rëndësi janë, Ligji për vetëqeverisjen lokale  dhe Ligji për financat publike. 
7 Barazia gjinore, www.sdc.admin.ch
8 http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap
9 http://hdr.undp.org/en/statistics/gii.

Në Kosovë, gratë ballafaqo-
hen me një numër penge-
sash për të marrë pjesë në 
mbledhje publike, siç janë 
normat shoqërore që gratë 
të marrin pjesë në mbledhje 
publike, nevoja për të marrë 
leje nga bashkëshorti, frika 
se kërkesa e tyre edhe ashtu 
nuk do të merret parasysh, 
mungesa e kohës, mungesa 
e transportit. Nuk është be-
fasuese që vetëm disa gra 
marrin pjesë në mbledhjet 
publike të organizuara nga 
komunat e Kosovës.
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institucionet e Kosovës dhe në veçanti Parlamenti kane qenë mjaft aktivë në miratimin e legjislacionit 
për kompletimin e infrastrukturës ligjore të vendit. në përgjithësi është rënë dakord se shumica e 
legjislacionit në Kosove është i cilësisë së mirë dhe progresiv megjithatë zbatimi i tij ka qenë mjaft i 
dobët dhe shpeshherë i kritikuar. Institucionet joefikase, kapacitete e dobëta zbatuese, shërbimi civil i 
pakualifikuar dhe mungesa e përgjithshme e vullnetit për të ndërhyre në përmirësimin e efikasitetit dhe 
funksionimin e institucioneve kanë qene disa nga faktorët e përshkruar që shkaktojnë situatën aktuale. 
Dhuna dhe ngacmimi seksual ndaj grave është rritur duke reflektuar efektet e situatës së dobët ekono-
mike dhe traumat e pasluftës. dhuna në familje vazhdon të zhvillohet në masë alarmante. Kosova ka 
qenë gjithashtu një vend i madh për destinim dhe për trafikimin e grave dhe vajzave në prostitucion të 
detyruar. në përgjithësi masat mbetën të pamjaftueshme, për shkak të mungesës së vullnetit politik 
vendor dhe ndërkombëtar. 
dy dokumente të rëndësishme politike janë ligji për barazi gjinore dhe Programi Kosovar i barazisë 
gjinore:
Ligji për Barazi Gjinore- më 7 Qershor 2004,ligji për Barazi Gjinore (lBGj) hyri në fuqi,me të cilin 
barazia gjinore mbrohet, trajtohet, dhe vendoset si një vlerë themelore e zhvillimit demokratik të sho-
qërisë në Kosovë, me mundësi të barabarta për pjesëmarrjen e grave dhe burrave dhe kontributin e 
tyre në zhvillimin e fushave politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe aspekteve tjera të jetës sociale”.
Neni 2.2 definon ”trajtim të barabartë gjinor” si ”eliminimin e të gjitha formave të  drejtpërdrejta dhe 
te tërthorta të diskriminimit ligjor. “Pjesëmarrja e barabartë e femrave dhe meshkujve” sipas lBGj-së 
është arritur në rastet kur pjesëmarrja e të dy gjinive në një institucion, organ, apo nivel të pushtetit 
është të paktën 40 për qind. Ky ligj pastaj lejoi ngritjen e mekanizmave  institucionale për arritjen e 
barazisë gjinore në nivel lokal dhe kombëtar. 
a) mekanizmat institucionale për barazi gjinore në nivel kombëtar.

 ■  agjencia për barazi gjinore/zyra e kryeministrit
 ■  Zyra këshillëdhënëse për qeverisje të mirë – divizioni për çështje gjinore/zyra e kryeministrit. 
 ■  njësia për barazi gjinore – institucioni i avokatit të popullit 
 ■  Zyrtarët për barazi gjinore në ministri  
 ■  Këshilli ndërministror për barazi gjinore 

b) mekanizmat institucionale për barazi gjinore në nivel lokal.
 ■  Zyrtarët për barazi gjinore në komuna. 
 ■  Komitetet komunale për barazi gjinore 

Programi Kosovar për Barazi Gjinore  (2008-2013) –  në prill të vitit 2008, Qeveria e Kosovës ka mi-
ratuar Programin për Barazi Gjinore (2008-2013) (PKBGj). Para KPBGj-së plani kombëtar i veprimit 
për arritjen e barazisë gjinore (PKV) u miratua në vitin 2004. Plani Paraprak kishte futur rekomandime 
për adresimin e problemeve dhe çështjeve specifike që lidhen me pabarazinë gjinore ne Kosovë. Si 
një mekanizëm për barazi gjinore PKV-ja është projektuar në bazë të nevojave të grave kosovare dhe 
në reflektimin e përpjekjeve vendore për të marrw pjesw në lëvizjet ndërkombëtare për avancimin e 
statusit të grave si dhe me synimin e njoftimit me hapa  konkretë që Kosova duhet ti ndërmarrw në 
drejtim të barazisë dhe zhvillimit. PKV-ja është një hap konkret drejt integrimit efektiv gjinor dhe në 
përfshirjen e dispozitave të RKSKB-së 1325 në politikat vepruese. PKV-ja veçanërisht përfshin për-
faqësuesit nga shoqëria civile në grupin e saj të punës dhe u krijua me mbështetjen e uniFem-it. ajo 
bazohet në mënyrë eksplicite në CedaW, deklaratën e Pekinit dhe Platformës së veprimit.
ligjet tjera që janë të rëndësishme për barazinë gjinore janë:
Ligji Kundër Diskriminimit  (LKD) – hyri në fuqi në shtator të vitit 2004. ligji thotë,”Qëllimi i këtij ligji 
është parandalimi dhe luftimi i diskriminimit, shtimi i nivelit të barazisë efektive dhe kuptimi i parimit të 
trajtimit të barabartë para ligjit për qytetarët e Kosovës”. lKd-ja ndalon diskriminimin e drejtpërdrejtë 
apo të tërthortë dhe kjo përcakton të gjitha format e diskriminimit, duke përfshirë ngacmimet, viktimi-
zimin dhe segregacionin. 
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Ligji Nr. 2004/32 më 20 Janar, 2006 për familjen (ligji mbi familjen në Kosovë) kodifikon të drejtat 
e individëve brenda familjes. ndër të tjera, ajo rregullon procedurat martesore, marrëdhëniet ndërmjet 
prindit dhe fëmijës dhe ushqimin. në kuadër të këtij ligji dhe ligjit kundër dhunës në familje ekzistojnë 
dispozita për rastet e dhunës kundër gruas brenda shtëpisë. Rastet e dhunës kundër  grave kanë 
të drejtë të kërkojnë kompensim. të drejtat e alimentacionit për divorc janë të garantuara me ligj në 
Kosovë, por nuk ka mekanizma funksional që sigurojnë këto të drejta në praktikë. në vend të kësaj, 
pagesa e alimentacionit është lënë nën vullnetin e mirë të palëve të përfshira në këtë rast partnerëve.
Ligji për trashëgimi kodifikon barazinë në trashëgimi sipas nenit 3.1. ,,Të gjithë personat fizikë në 
kushte të njëjta janë të barabartë në trashëgimi”. në aspektin teorik, ligji për trashëgimi u rregullon pa 
diskriminim çështjen e së drejtës së trashëgimisë të grave. edhe pse të barabartë para ligjit, shumë 
gra në Kosovë ende nuk e trashëgojnë pasurinë. Gratë edhe vullnetarisht heqin dorë prej pjesës së 
tyre familjare me një tjetër anëtar mashkull të familjes së tyre. edhe në praktikën ligjore, ka shumë 
raste kur femrat kanë statusin e një fëmije ose kur ato heqin dorë nga të drejtat e tyre në trashëgimi 
me anë të një deklarate në gjykatë.
Ligji i punës që nga fillimi i vitit 2011, legjislacioni i Kosovës është pasuruar me një ligj të rëndësishëm 
që rregullon marrëdhëniet në mes të punonjësit dhe punëdhënësit. dispozitat në këtë ligj garanto-
jnë pagesën gjatë pushimit të lehonisë për një periudhë brenda 6 muajve, me opsion shtesë prej 6 
muajsh me pagesë të reduktuar/pjesshme. Shpesh bizneset private përcaktojnë moshën dhe gjininë 
në përshkrimet e punës, përkundër dispozitave të qarta ligjore kundër kësaj.  ndërsa nuk ka ndonjë 
ndryshim të dukshëm në pagë për të dy gjinitë, shumë njerëz shprehin frikën e tyre se ligji i ri do të jetë 
një burim për diskriminimin e grave. 
dispozitat që parashohin pushimin e lehonisë në këtë ligj, mund të vërtetojnë se janë një nga penge-
sat më të mëdha për gratë e reja për të gjetur punë, pasi është e pritshme që punëdhënësit privatë 
ngurojnë që të punësojnë gra të reja. 
Ligji për mbrojtje kundër dhunës në familje përcakton një grup masash ligjore që synojnë mbrojtjen 
e viktimave të dhunës familjare. Ky ligj definon koncepte të tilla si dhuna në familje dhe marrëdhëniet 
familjare si dhe shpjegon se cilat lloje të masave të mbrojtjes dhe urdhëresave ekzistojnë si dhe pro-
cedurat që duhet të ndiqen në mënyrë që  të sigurohen ato.
Programi i Kosovës kundër dhunës në familje dhe plani i veprimit 2011-2014 adreson çështje të 
rëndësishme siç është mungesa e bashkëpunimit mes institucioneve  që merren me dhunën në familje, 
niveli i ulët i kapaciteteve për adresimin e çështjeve të dhunës në familje në mesin e palëve të interesuara, 
mangësive në sistemin e referimit si dhe mungesa e infrastrukturash për të mbështetur viktimat. 

4.5 Gjinia dhe qeverisja lokale në Kosovë 
Kosova është duke kaluar nëpër një varg të reformave të qeverisjes, duke përfshirë decentralizimin e 
qeverisjes lokale dhe këto reforma të sigurojë pikat e hyrjes për BPGj-në dhe avancimin e të drejtave 
të grave. Si në shumë vende edhe në Kosovë marrëdhëniet tradicionale dhe të rënda në mes  të 
gjinive shpesh janë më të rrënjosura në nivel lokal, ndërsa udhëheqësit kanë tendenca të jenë më të 
ndërgjegjshëm për çështjet e barazisë gjinore. marrëdhëniet më të dukshme të pushtetit në aspek-
tin e gjinisë dhe faktorëve të tjerë janë reflektuar drejtpërsëdrejti në buxhetet e nivelit komunal. Për 
shembull, njësitë e buxhetit të qeverisjes lokale zakonisht përmbajnë alokime të konsiderueshme 
mbi të cilat kryetari ka pothuajse liri të plotë. Kur organet e qeverisjes lokale janë relativisht të vogla, 
marrëdhëniet në mesë akterëve kryesor janë shpesh më të drejtpërdrejta dhe personale. në aspektin 
e transparencës dhe llogaridhënies, akti i pushtetit lokal përfshinë dëgjimet e detyrueshme publike, 
megjithatë, praktika ende nuk ka zënë interesin e publikut, si dhe pjesëmarrja e femrave në veçanti 
ka tendencë të jetë e ulët. 
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Vlen të theksohet se që nga viti 2002, pas vendimit të Komisionit Zgjedhor të Zgjedhjeve, të gjitha par-
titë politike në Kosovë janë të obliguara që të prezantohen me gra me një të tretën e kandidatëve në 
listat e tyre zgjedhore. Si rezultat, 30% e anëtarëve të parlamentit në Kuvendin e Kosovës janë femra. 
megjithatë, prej 13 komisioneve të kuvendit të parlamentit, vetëm 2 janë udhëhequr nga gratë. Qeve-
ria e Kosovës është e përbërë nga 19 ministri, nga të cilat dy ministra janë femra dhe dy zëvendës 
kryeministra janë femra. Kosova ka 37 komuna; deri më tani asnjë kryetare femër nuk është zgjedhur; 
të gjithë kryetarët janë meshkuj. Secila komunë duhet të ketë rekrutuar një zyrtar/e gjinor. megjithatë, 
komunat e Kosovës kanë buxhetet shumë të kufizuara në krahasim me nevojat. Për më tepër, ato nuk 
kanë ndarë fonde për çështjet gjinore dhe zyrtarët gjinor zakonisht nuk ftohen  të kontribuojnë me ide 
ose inpute gjatë hartimit të buxhetit. 
në vitin 2008, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin mbi Vetëqeverisjen lokale, i cili thotë se komuna 
është njësi themelore e vetëqeverisjes lokale në Kosovë. Ligji parasheh autonomi fiskale për komu-
nat, në kuptimin që ata  të kenë buxhetin dhe financat e tyre, të rregulluara me Ligjin për financat e 
pushtetit lokal, për ushtrimin e kompetencave të tyre. Burimet financiare të një komune përbehen nga 
të hyrat vetanake, grandet operative nga Qeveria e Kosovës, grandet për kompetencat e shtuara, 
transferimet për kompetencat e deleguara, grandet e jashtëzakonshme, asistenca financiare nga Beo-
gradi, si dhe të hyrat nga huamarrjet e komunës. Kuvendi komunal dhe administrata kanë të drejtën 
dhe autoritetin për të rregulluar mënyrë të pavarur dhe menaxhuar burimet financiare nga grandet e 
nivelit qendror ose nga  mbledhja e të hyrave vetanake. Kjo është përgjegjësi e kryetarit të propozoj 
buxhetin komunal të kuvendit komunal për miratim, si dhe për të ekzekutuar buxhetin e miratuar. 
Propozimi i buxhetit duhet të miratohet nga Komiteti për Politikë dhe Financa dhe Kuvendi Komunal, 
dhe më pas dorëzohet në ministrinë e Financave. (shih gjithashtu procedurat buxhetore).  
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5. ÇKa ëShtë Buxhetimi GjinoR aPo BPGj-ja?

5.1 Një pasqyrë e shkurtër për BPGj-në 

Buxhetet e qeverisë duket të jenë neutrale, ato zakonisht nuk bëjnë referenca për burrat dhe gratë, 
pa specifikuar se kush po përfiton. Megjithatë, se si buxhetet janë shpenzuar varet nga prioritetet 
dhe zgjedhjet e bëra, të cilat pastaj kanë pas ndikim në jetën e burrave dhe grave. Kjo është e njohur 
gjerësisht se varfëria kërkon vëmendje të veçantë dhe buxhetet duhet ta reflektojnë këtë. Buxhetimi 
gjinor mund të jetë mjet i fuqishëm përmes të cilit të dy prioritetet e burrave dhe grave janë të përfshira 
në ciklin e planifikimit të buxhetit. Në këtë mënyrë, BPGj-ja promovon barazinë gjinore dhe punon në 
drejtim të realizmit të të drejtave të grave.
Për qëllim të këtij doracaku, koncepti i grave të KB për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor (BPGj) do të 
përdoret:  
„Synimi përfundimtar i BPGj-së është që një vend  ka dhe zbaton buxhetet dhe programet që 
marrin parasysh nevojat e burrave dhe grave, vajzave dhe djemve”10 
BPGj-ja është teknikë që ka të bëjë me numra buxhetor, dhe politik, sepse ajo i referohet zgjedhjes 
dhe prioriteteve në shpërndarjen e burimeve. BPGj-ja, prandaj, ripërcakton prioritetet dhe alokimin e 
burimeve për të reflektuar më mirë nevojat e ndryshme dhe interesat e burrave dhe grave, në mënyrë 
të qartë duke marrë parasysh pozitën e pafavorshme të grave. në këtë kuptim, kjo është rreth kapitalit 
social, dhe duhet t’i kushtohet vëmendje e veçantë grupeve të margjinalizuara dhe mund të zgjerohet 
për t’i përfshirë ato.
Varësisht nga qëllimi i ushtrimit, BPGJ-ja mund të aplikohet duke:

 ■  Treguar përqindjen e grave dhe burrave që përfitojnë nga shpërndarjet e caktuara buxhetore. 
 ■  Rishikuar programin të përgjithshëm apo buxheteve të një sektori të caktuar të tilla si arsimi apo 

shëndetin.
 ■  Alokuar resurse për programet specifike për gratë që kontribuojnë në barazinë gjinore.
 ■  Aplikuar perspektivën gjinore gjatë gjithë ciklit të planifikimit dhe buxhetimit, nga konsultimit, për-

punimin e planeve dhe buxheteve, në dëgjime publike, monitorim dhe raportim.
 ■  analizuar shpenzimet dhe/ose të ardhurat nga perspektiva gjinore, kush paguan për çka dhe kush 

pranon çka.
një numër i madh i mjeteve dhe metodave të ndryshme janë zhvilluar dhe aplikuar në kontekste të 
ndryshme dhe në nivele të ndryshme, e cila ilustron larminë e qasjeve dhe qëllimet e BPGj-së. ne do 
të përmendim disa nga ato më të zakonshmet që janë të dokumentuara në literaturë. Rastet ilustrojnë 
mënyrat e ndryshme se si është aplikuar BPGj-ja; duke u fokusuar në një sektor  apo në tërë buxhetin, 
vetëm në nivel kombëtar ose duke përfshirë nivelet lokale, udhëhequr nga qeveria, udhëhequr nga 
shoqëria civile ose e kombinuar.

10  nga BPGj dhe të drejtat Riprodhuese të Grave nga unFPa dhe uniFem, 2006 
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Australia
australia ishte vendi i parë që ka prezantuar BPGj-në. Procesi është udhëhequr nga qeveria dhe 
ishte i bazuar në një analizë të buxheteve për barazinë gjinore. Kjo ishte një vetëdijesim për shumë 
nënpunës civil që më parë nuk e kishin konsideruar se do të ketë ndryshim në ndikim për burrat 
dhe gratë, për shkak të roleve të ndryshme në shoqëri. Që nga viti 1980, australia ka prezantuar 
programe të veçanta ligjore në shëndetin e grave, arsim, politika të punësimit, dhunën kundër grave 
dhe mikro-kreditë ndër të tjera. Përveç kësaj, vëmendje iu është kushtuar në rritjen e mundësive 
të barabarta të punësimit në departamentet qeveritare me trajnimin e nënpunësve dhe zyrtarëve, 
rishikimin e përshkrimeve të punës për të reflektuar parimet për mundësi të barabarta, sigurimi i 
objekteve të kujdesit për fëmijët,  dhe dispozitat për leje prindërore 

Për më shumë lexoni në Katrin Schneider për GTZ, 2006, ,,Doracaku për Trajnim mbi Buxhetimin 
e Përgjeshëm Gjinor” dhe në Debbie Budlender, Rhonda Sharp, Kerrie Allen, 1998. „Si ta bëjmë 

analizën e buxhetit të ndjeshëm gjinor” 

Meksika 
Ky është një rast ku një shoqëri civile ka udhëhequr një iniciativë. FundaR, një organizatë  kombë-
tare e shoqërisë civile që punon në meksiko Siti, ishte e bindur se burimet nga buxheti kombëtar nuk 
janë ndarë në mënyrë efektive për të luftuar humbjen e jetëve të grave gjatë lindjes. FundaR-i për-
dor informacionin e buxhetit për të identifikuar mungesën e fondeve për kujdesin obstetrik emergjent  
në të gjithë vendin. një koalicion i organizatave të shoqërisë civile u takuan me krijuesit e politikave 
për të argumentuar për alokimin e financimit të veçantë. Kjo ka rezultuar në një rritje të fondeve për 
programin kombëtar për të ulur normat e vdekshmërisë së nënave. Përveç kësaj, kujdesi obstetrik 
emergjent është përfshirë në sigurimin shëndetësor për të varfrit, të promovuar nga qeveria.  

Për më shumë informata shih UNFPA/UNIFEM, 2006. Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor 
dhe të Drejtat Riprodhuese të Grave : paketë e burimeve dhe ueb faqja e grave të UN-ite: 

www.unwomen.org  www.openbudgetingindex.org 

Afrika e Jugut 
në afrikën e jugut, parlamenti dhe shoqëria civile së bashku iniciuan BPGj-në, (qeveria ekzekutive 
ka pasur një iniciativë të veçantë), kur ata filluan një program të quajtur IBB (Iniciativa Buxhetore 
e Grave të afrikës e jugut). ajo ka qenë e cituar si një nga iniciativat më të suksesshme se si ajo 
tërhoqi mbështetjen e shoqërisë civile, parlamenti, qeveria dhe agjencitë ndërkombëtare. iniciativa 
u përqendrua në buxhetet kombëtare dhe nën-kombëtare, ku shoqëria civile ndërmori kërkime mbi 
buxhetet, dhe parlamenti u fokusua në avokim për ndryshim. në vitet e para, iBB-ja fokusohet në 
analizimin e ndikimit gjinor të shpenzimeve, si dhe kërkime mbi tatimet direkte dhe indirekte, më 
vonë u shtua edhe analizimi i fondeve të donatoreve. Pesë hapat që prezantuan:
1. analizën e situatës së grave, burrave, vajzave dhe djemve në një sektor të caktuar
2.  Vlerësimin e përgjegjësisë të politikave sektoriale
3.  Vlerësimin e alokimeve buxhetore 
4.  Shpenzimet e monitorimit dhe ofrimi i shërbimeve 
5.  Rezultatet e vlerësimit

Lexoni më shumë në Debbie Budlender, 2004. Pritjet kundrejt 
realitetit gjinor- iniciativa e përgjegjshme buxhetore. 
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lexoni më shumë në debbie Budlender, 2004. Pritjet kundrejt realitetit gjinor- iniciativa e përgjegjshme 
buxhetore. 
1.  në buxhetin e tërë: p.sh. rishikimi i programit dhe buxheteve të përgjithshme,  analizon se kush po 

përfiton nga buxheti i tërë.
2.  Për shpenzimet e një ministrie të veçantë, departamenti ose programi dhe ndikimi i tyre;  tregojnë 

përqindjet e alokimeve buxhetore dhe se si këto kontribuojnë (ose jo) për barazinë gjinore,  shqyr-
timi i programit të veçantë për ndjeshmërinë buxhetore (të tilla si qasja pesë hapeshe).

3.  Për hartimin e programeve dhe projekteve të reja, duke përfshirë alokimin e buxhetit  për të zbatuar 
ato.

4.  në forma të zgjedhura të hyrave, p.sh. ndikimi i llojeve të ndryshme të taksave për burrat dhe gratë.
5.  në legjislacion të ri ose politika.  

5.2 Fokusi i këtij doracaku

ekziston një numër i mësimeve të nxjerra nga përvojat për BPGj-në të cilat janë të rëndësishme për 
futjen e BPGj-së në Kosovë:  

 ■  nga rasti i australisë është e qartë se vullneti politik për të trajtuar ndikimin e politikave publike mbi 
çështjet gjinore ishte kyçe në ndryshimin e buxheteve për të reflektuar më mirë nevojat e ndryshme 
të burrave dhe grave. 

 ■  nga të dyja meksika dhe afrika e jugut, kemi mësuar se koalicionet dhe evokimi mund të çojnë në 
rezultate të mira.  

 ■  nga raste të shumta, duke përfshirë edhe rastet nga Zvicra, është e qartë se suksesi i BPGj-së 
varet shumë nga të dhënat në dispozicion dhe përcakton se cili mjet në fakt mund të aplikohet.  Për 
shembull, analizë më komplekse ekonomike ishte e mundur të bëhet në Zvicër, për të shqyrtuar se 
sa larg të dy palët, djemtë dhe vajzat kanë përfituar nga buxheti komunal në sektorë të ndryshëm, 
megjithatë, edhe këtu ndonjëherë ishte e vështirë për të marrë të dhënat e kërkuara.11

 ■  Siç e ka përmendur në fjalimin e saj rreth buxhetimit gjinor në nivele nordike dhe atë të Be-së, 
anne havnor nga ministria norvegjeze për Fëmijë dhe Çështje Familjare tha se transparenca dhe 
pjesëmarrja janë të nevojshme për buxhetimin gjinor. Kjo është një çështje që gjithashtu është 
ngritur gjatë trajnimeve rreth buxhetimit gjinor në Kosovë.

 ■  Havnor gjithashtu ka përmendur se bashkëpunimi në mes të ministrive të financave dhe autoriteteve 
kombëtare përgjegjëse për barazi gjinore12 është i një rëndësie të veçantë. 

Siç e ka vënë në dukje debbie Budlender se “nuk ka qasje të vetme të saktë” për BPGj-në.13 Prandaj 
doracaku përqendrohet në atë që është praktike dhe e realizueshme që komunat e Kosovës të ap-
likojnë, duke marrë parasysh mungesën e të dhënave të besueshme dhe burimet e kufizuara në 
dispozicion të tyre dhe përgjegjësitë dhe kompetencat e nivelit lokal kundrejt institucioneve qeveri-
11 analiza për buxhetim të përgjegjshëm gjinor në Kantonin e Bazelit-Stadt, Zyra Zvicerane për Barazi Gjinore e Kantonit të Bazelit, enti i Statistikave 

të Kantonit të Bazelit-Stadt 2008 dhe masha madoerin, 2007, Geschlechtergerechte Budgetinitiativen in der Schweiz: ein Werkstattbericht, eidg. 
Büro für die Gleichstellung von Frau und mann

12 „Buxhetimi Gjinor në nivele nordike dhe të Be-së“, një intervenim (fjalim) nga anne havnor, Këshilltare e lartë në ministrinë norvegjeze për Fëmijë 
dhe Kujdes Familjar, Departamenti për Barazi Gjinore, konsultuar në internet në:  http://onlinewomeninpolitics.org/sourcebook_files/Resources/
tools-GenderBudgeting pdf

13 debbie Budlender, 2004. Pritjet kundrejt Realitetit në nismat për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor. agjencia e Komunitetit për Kërkime Sociale, Cape 
town, afrika e jugut

Varësisht nga qëllimi dhe konteksti, qasja e përshtatshme në këtë doracak, BPGj-ja është 
duke u aplikuar veçanërisht në “lente gjinore’ për hartimin e planeve lokale dhe buxheteve 
në nivel komunal në Kosovë, në mënyrë që të fokusohet në pikën 3, duke supozuar se 
është e vështirë për të ndryshuar buxhetin e vazhdueshëm, por më e mundshme për ela-
borimin “ e ri ” të buxheteve në një mënyrë më të ndjeshme gjinore. 
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tare kombëtare dhe sektorëve  të tjerë duke përfshirë palët e interesuara. në fakt, në Kosovë është 
pjesërisht e decentralizuar, buxhetet e Edukimit dhe Shëndetësisë janë pak a shumë fikse dhe nuk 
përcaktohen nga komunat. 

Cilat janë rezultatet?
Kur aplikohet BPGJ-ja për planifikim dhe buxhetim lokal, mund të merren rezultate të ndryshme në 
varësi të kontekstit, nivelit të të kuptuarit të çështjeve gjinore, dhe vullnetit politik:  
1.  një plan dhe buxhet lokal që është i verbër rreth çështjeve gjinore, nuk ka ndryshime
2.  një plan dhe buxhet që është i ndjeshëm rreth çështjeve gjinore, duke marrë parasysh nevojat e 

burrave he grave 
3.  Një plan dhe buxhet lokal që përfshin aktivitetet specifike të grave, që të mbyll hendekun e pa-

barazisë gjinore
4.  një plan dhe buxhet lokal që promovon çështjen e barazisë gjinore duke ndryshuar marrëdhëniet 

dhe promovimin e ndryshimeve transformuese.14  
natyrisht rezultati i këtij doracaku nuk duhet të jetë rezultati 1 – buxhet gjinor i verbër, edhe pse zakon-
isht ky është realiteti. Rezultatet 2 dhe 3 mund të arrihen përmes një numri të masave dhe mjeteve, 
siç është kryerja e analizave gjinore, konsultimi i grave në planifikim, prezantimi i aktiviteteve specifike 
për gratë etj.  megjithatë, rezultati i katërt kërkon më shumë kohë dhe përkushtim dhe nuk ka gjasa të 
arrihet nga komunat vetëm. monitorimi i treguesve kyç është thelbësor për këto rezultate, por mund të 
jetë një përpjekje e përbashkët në mes të shoqërisë civile dhe shtetit. 
është e rëndësishme të theksohet se aplikimi i BPGj-së ka më shumë gjasa të kërkojë ndërhyrje 
në nivel organizativ/institucional gjithashtu, siç është promovimi i grave komponente në pozita kyçe, 
njohja e rolit të zyrtarit/es për barazi gjinore dhe përfshirja e tyre në procesin e planifikimit dhe bux-
hetimit, përfshirja e grave në Kuvende apo këshille dhe mbështetja për të siguruar që ata funksionojnë 
në bazë të mandatit të tyre. megjithatë, duke pasur gratë në pozita udhëheqëse nuk do të thotë se 
barazia gjinore do të promovohet sepse jo të gjitha gratë janë domosdoshmërish të ndjeshme rreth 
çështjeve gjinore.  Prandaj, përqendrimi nuk duhet të jetë në organizimin e brendshëm, por ky kompo-
nent duhet të jetë plotësuese në fusha të tjera. 
Përveç kësaj, më në fund kjo është në zbatimin e planeve dhe buxhete vendore që përcaktojnë rezul-
tatet. Prandaj, nuk është e mjaftueshme që vetëm të marrim parasysh planifikimin e ndjeshëm gjinor, 
por duhet të përfshijmë shpenzimet gjithashtu. në fakt, Rhonda Sharp ka përmendur që ne duhet të 
marrim parasysh tre kategori të shpenzimeve: 
1.  Shpenzimet që kanë synim përmbushjen e nevojave të veçanta të grave dhe burrave në komunitet 

(p.sh aktivitete specifike për gra, siç është paraqitur rezultati 3 më lart)
2.  Shpenzimet që promovojnë mundësi të barabarta të punësimit për punonjësit e tyre (p.sh. si të 

rritet % e drejtorëve femra)
3.  Shpenzimet e përgjithshme buxhetore të cilat vënë në dispozicion mallrat dhe shërbimet për të gjithë 

komunitetin, por të cilat janë të vlerësuara për ndikimin e tyre gjinor15 (siç është rezultati 2 më lart).  
në këtë doracak, përqendrimi bie në nivelin lokal, e cila prek jetën e grave dhe burrave në mënyrë të 
drejtpërdrejtë.  është përpunuar për Komunat e Kosovës dhe bazuar në përvojat e tyre, gjithashtu, për-
vojat ndërkombëtare. Prandaj doracaku mund të aplikohet për komunat që punojnë në një kontekst të 
ngjashëm. Perspektiva gjinore aplikohet përgjatë të gjithë ciklit të planifikimit dhe buxhetimit, i cili është një 
proces kyç në qeverisjen lokale, në një përpjekje për të ardhur në një qasje gjithëpërfshirëse. një numër 
i mjeteve të ndryshme mund të përdoret në faza të ndryshme të planifikimit dhe ciklit buxhetor. Idealisht, 
komunat do të aplikonin mjetet në të fazat, megjithatë, ata mund të zgjedhin të përqendrohen në disa mjete 
më të realizueshme dhe relevante në kuadër të ciklit. 

14 Miratuar nga: Integrimi i Vëmendjes në Programin për Zhvillim Gjinor 2010 USAID/RDMA • Gusht–Shtator konsultuar në internet në:
15 debbie Budlender, Rhonda Sharp, Kerrie allen, 1998. Si të kryhet analiza për buxhetim të ndjeshëm gjinor. Sekretariati i Komonuelthit, ausaid. 

Konsultuar në internet në: http://www.scribd.com/doc/80232477/32/Preparing-a-gender-sensitive-budget-statement
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6. ÇëShtjet e PRoCeSit: PjeSëmaRRja 
 në PlaniFiKim dhe Buxhetim

6.1 Cikli i planifikimit dhe buxheti

Pasi që ky doracak përqendrohet në mënyrë specifike në planifikimin lokal dhe procesin e buxhetimit, 
procesi i përgjithshëm do të përshkruhet shkurtimisht duke përfshirë integrimin e çështjeve gjinore. 
duke pasur parasysh që komunat janë të detyruara të kenë një plan dhe një buxhet  ku nuk mund të 
ekzistojë pa një plan, më parë le të marrim nën konsideratë ciklin e planifikimit. 

Mbledhja e të dhënave
Konsultimi me palët e 

interesuara

Përpunimi i 
planit

Buxhetimi

Implementimi dhe 
monitorimi

Vlerësimi

Ky është një planifikim themelor dhe cikli i buxhetimit, me komponentët kryesor të mbledhjes së të 
dhënave dhe konsultimi me palët e interesuara, përpunimi i planit, buxhetimit, implementimi dhe moni-
torimi i ekzekutimit të planit, vlerësimit i ekzekutimit të planit si dhe në fund duke u kthyer në procesin 
e mbledhjes së të dhënave dhe konsultimit me palët e interesuara.  Secili komponent i ciklit prapë 
do të ketë procesin e vet të brendshëm, për shembull,  buxhetimi ka logjikën e vet të ciklit të buxhetit 
gjithashtu.  Palët të ndryshme  të interesuara janë të përfshira në faza të ndryshme të këtij cikli të 
planifikimit.  
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6.2 Planifikimi komunal dhe cikli i buxhetit në Kosovë16

Zhvillimi i buxhetit komunal vjetor është përshkruar edhe në një botim të kohëve të fundit nga oSBe-
ja. Çdo shtator, komunave të Kosovës u është kërkuar që të përpunojnë një buxhet vjetor për vitin e 
ardhshëm fiskal. Korniza ligjore parasheh një numër hapash për zhvillimin dhe miratimin e buxhetit 
vjetor të komunës.  

Figura 1: Zhvillimi i buxhetit vjetor komunal-afatet e ndërlidhura dhe kërkesat buxhetor për konsultim17
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hapat e nevojshëm në procesin e përgatitjes së buxhetit, duke përfshirë dëgjimet publike, mund të 
përmblidhen si më poshtë18:
1. 30 Prill – Qeveria i paraqet Kuvendit të Kosovës kornizën afatmesme të shpenzimeve që mbulon 

vitin a ardhshëm fiskal dhe vlerësimet për dy vitet e ardhshme fiskale.19 Përmbajtja e kornizës afat-
mesme të shpenzimeve është specifikuar në legjislacion.20  

2. 15 Maj – Ministri duhet të nxjerrë qarkoren buxhetore para datës 15 Maj të vitit aktual fiskal në 
zyrën e shefit të financave të secilës organizatë buxhetore, duke përfshirë komunat.21 Qarkorja 
Buxhetore përfshin procedurat që duhet të ndiqen, informacionet që duhet të prezantohen dhe 
informacionet në nivel të vlerësimeve të grandeve dhe shpenzimeve maksimale.22 ofron udhëzime 
fillestare, një kalendar, dhe kufijtë fillestar të financimit për qëllim të përgatitjes së buxhetit të propo-
zuar komunal dhe vlerësimet për tre vitet e ardhshme fiskale.  

3. 30 Qershor – Kuvendi Komunal duhet të ketë shqyrtuar, ndryshuar nëse është e nevojshme, dhe 
miratuar kornizën afatmesme buxhetore, si dhe të ketë dorëzuar një kopjet dokumentit tek minis-
tria e Financave dhe të ketë publikuar një kopje për qasje publike. Zhvillimi i kornizës afatmesme 
buxhetore, që është përgjegjësi e ekzekutivit, është hapi i parë në procesin e përgatitjes së buxhetit 
vjetor.23 Korniza afatmesme buxhetore përcakton  kushtet në vijim për tre vitet e ardhshme fiskale:  
parashikimet ekonomike buxhetore dhe supozimet; një strategji të zhvillimit komunal; vlerësimet 
e të hyrave totale nga të gjitha burimet, objektivat për shpenzimet agregate dhe vlerësimet e 
përkrahjes së donatorëve të pritshëm.24  

4.  Korrik - Gusht – dëgjimet publike mbi buxhetin e propozuar janë organizuar nga komunat me një 
fokus mbi investimet e buxhetit kapital. 

16 ligji nr. 03/l -049 për Financat e Pushtetit lokal
17 oSBe, 2012. 2012 Procesi i Zhvillimit të Buxhetit në Komunat e Kosovës: Vlerësim. maj 2012. në http://www.osce.org/kosovo/90932 (faqe 8) 
18 http://www.osce.org/kosovo/90932 (faqe 5)
19 neni 5, ligji nr. 03/l-221 ndryshimi dhe Plotësimi i ligjit nr. 03/l-048 mbi menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë
20 neni19, ligji nr. 03/l-048 mbi menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, 3 Qershor 2008
21 neni 6.2, ligji nr. 03/l-221 ndryshimi dhe Plotësimi i ligjit nr. 03/l-048 mbi menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë
22 neni 20, ligji nr. 03/l-048 mbi menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, 3 Qershor 2008.
23 Qarkorja Buxhetore Komunale 2012/01, ministria e Financave, 13 maj 2011.
24 ibid, faqe 7 dhe 8.
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5.  15 Gusht – nëse është e nevojshme, ministri ka nxjerrë një Qarkore Buxhetore të dytë për komu-
nat, e cila siguron udhëzime përfundimtare buxhetore me nivele finale të grandeve.

6.  1 Shator –Kryetari i komunës duhet të paraqesë propozimin e buxhetit komunal në Kuvendin 
Komunal.25 Buxheti i propozuar komunal do të përfshijë: parashikimet ekonomike dhe supozimet; 
llogaritjet e të ardhurave totale nga të gjitha burimet, një objektiv të përgjithshëm për shpenzimet 
e të gjitha kategorive ekonomike të shpenzimeve; vlerësimin e mbështetjes së pritshme të dona-
torëve; dhe çdo informacion tjetër të materialit që është i rëndësishëm për buxhetin.26 

7.  30 Shtator – Kuvendi komunal duhet të ketë shqyrtuar, modifikuar nëse është e nevojshme, mirat-
uar dhe paraqitur në ministrinë e Financave buxhetin e propozuar komunal.27 Propozimi i buxhetit 
është një dokument publik28 dhe duhet të publikohet në faqen zyrtare të komunës.

8. Janar- Mars vitin tjetër – dëgjimet publike organizohen nga komunat për të diskutuar shpenzimet 
përgjatë gjysmës së vitit fiskal 

6.3 Konsiderata gjinore në cikël
Kur kemi parasysh çështjet gjinore në ciklin e planifikimit që është cekur më lartë, disa nga pyetjet 
përgjatë ciklit të planifikimit janë si më poshtë:  

Mbledhja e të dhënave
Konsultimi me palët e 

interesuara

Si janë konsultuar 
gratë dhe burrat? 
A janë analizuar 
dhe identifikuar 
çështjet gjinore?

A janë përfshirë 
prioritetet e grave 
në planifikim? Si 
është integruar 
gjinia në plan?

Prioritetet e kujt janë marrë në 
konsideratë? Si janë përfshirë prioritetet  
e burrave dhe grave në buxhet?

Si janë implementuar 
projektet në të vërtetë? 
Çfarë  është shpenzuar 
në të vërtetë? A ka 
kontribuar implementimi 
drejt barazisë gjinore 
apo pabarazisë?

Ndikimi në jetën e 
burrave dhe grave? 
Kush përfiton? 
Kush ka qasje në 
shërbime?

Përpunimi i 
planit

Buxhetimi

 Implementimi 
dhe monitorimi

Vleresimi

Kjo do të thotë se një numër i rëndësishëm i masave duhet të ndërmerren në kuadër të procesit, për 
të siguruar që planet dhe buxhetet komunale i përgjigjen çështjeve gjinore në kontekstin komunal.  
1. Përfshirja e grave në konsultime me palët e interesuara. Kjo është një masë e qartë, por jo 

gjithmonë e lehtë për tu zbatuar. Për shkak të barrës kohore të grave, ankthi për të folur në publik,  
dhe kufizimeve të mundshme mbi lëvizshmërinë, mund të jetë e vështirë për gratë që të marrin 

25 neni 61.1, ligji nr. 03/l-048 mbi menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, 3 Qershor 2008.
26 ibid.
27 ibid, nenet 20.3 dhe 61.3. 
28 neni 4.2, udhëzimi administrativ nr. 2008/09 për transparencë në Komuna, ministria e administrimit të Pushtetit lokal, 15 Korrik 2008.
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pjesë në takime, ato mund ta kenë të vështirë të marrin pjesë në takime.  në Kosovë, shumica e 
takimeve në fshatra dhe dëgjime publike komunale ndiqen nga burrat. masa të veçanta janë të 
nevojshme për të u siguruar atyre që të kenë mundësi, në lidhje me kohën e takimit, mënyrën se 
si u është komunikuar dhe nga kush, dhe se si është kryer takimi, në mënyrë që gratë të ndjehen 
rehat që të ndjekin takimet dhe njëkohësisht të shprehin shqetësimet dhe idetë e tyre.  Fillimisht 
kjo do të thotë një përpjekje shtesë nga ana e komunës, edhe pse përvoja në vendet tjera tregon 
se pas një periudhe kohore të caktuar procesi është i njohur dhe gratë ndjekin takimet rregullisht. 

2.  Të sigurohet që prioritetet e grave janë të përfshira në planifikim. Këtu ne duhet të jemi të 
vetëdijshëm që çështjet e fuqisë Brenda komunitetit dhe se kush vendos përfundimisht mbi prior-
itetet. Prandaj është e rëndësishme që gratë janë të përfaqësuara në organet vendimmarrëse dhe 
se meshkujt vendim-marrës janë të hapur për të dëgjuar pikëpamjet e tyre, në mënyrë që të mos 
humbet zëri i tyre në prioritizimit përfundimtare.  Zyrtarët përgjegjës për planifikim duhet të marrin 
këtë parasysh në kuadrin e planit të tyre në përputhje me rrethanat. Kuvendet kanë mandat që të 
miratojnë planin dhe buxhetin  dhe prandaj duhet që të sigurohen që prioritetet e grave janë marrë 
parasysh gjithashtu. 

3.  Përfshirja e prioriteteve të grave dhe masat që promovojnë barazinë gjinore në buxhete dhe 
shmangin aktivitetet që nxisin pabarazinë gjinore. Buxhetimi është një fazë e rëndësishme: ajo 
që është buxhetuar dhe ajo që mund të zbatohet në fund. Por shumë pak njerëz kanë njohuri dhe 
kuptojnë rreth buxheteve dhe për dëgjime publike buxhetore, buxhetet duhet të thjeshtësohen, po-
tencialisht duke humbur detaje të rëndësishme. është e rëndësishme që të merret nën konsideratë 
se si buxhetet janë ndarë në të vërtetë për qeveritë lokale në të cilën ata vet mund të vendosin, 
dhe çfarë shume nga buxheti është destinuar aktualisht nga departamentet kombëtare ( p.sh për 
arsim dhe shëndetësi, rroga të zyrtarëve qeveritarë), mbi të cilat qeveritë lokale kanë shumë pak 
ose aspak ndikim. nëse qeveritë lokale kanë kompetenca për të rritur taksat lokale, siç është rasti 
në Kosovë, është mirë që të theksohet marrëdhënia në mes të shumës së taksave të mbledhura 
dhe buxhetit të vënë në dispozicion për qeveritë lokale.  Së fundi, buxhetet duhet të jenë realiste. 
Shpesh qeveritë lokale kanë vështirësi për të parashikuar se cili do të jetë buxheti i tyre për vitin e 
ardhshëm fiskal dhe përpunojnë buxhete me shumë më të lartë se që mund të financojnë.  

4.  Të sigurohet që plani është zbatuar në dobi të dy palëve, burrave dhe grave. Së fundi, është 
gjatë fazës së zbatimit atëherë kur ndryshimet mund të bëhen. ekzistojnë çështje cilësore që 
duhet të merren parasysh, për shembull në infrastrukturë disa çështje të rëndësishme që duhet të 
merren parasysh janë: nëse procesi i prokurimit është transparent, korrespondimi i materialit me 
standardet, transparenca në ekzekutimin e fondeve etj. në disa shtete, ka qenë e dobishme për 
të përfshirë qytetarët në monitorimin e implementimit. Për shembull, në Vietnam, komisionet me 
qytetarë, që janë trajnuar në mënyrë specifike në standardet e monitorimit, përcjelljen e projekteve 
të infrastrukturës, duke shikuar kohën e dorëzimit, cilësinë e materialit etj.29  në shtete tjera, ky 
ka qenë një mandate i qartë i këshilltarëve (anëtarëve të kuvendit). Për shembull në etiopi, pas 
kryerjes së trajnimeve mbi rolet dhe përgjegjësitë, anëtarët e këshillit kanë kuptuar se kishin një 
mandate për të monitoruar aktivitetet e zyrtarëve të qeverisë  dhe kanë filluar të bëjnë pyetje në 
lidhje me vonesat dhe kostot e infrastrukturës që është duke u ndërtuar.30 në Kosovë, komunat 
zakonisht shpenzojnë  fondet e tyre jo të dedikuara për infrastrukturë të dukshme, të tilla siç janë 
rrugët, parqet, dhe ujë. një ekip monitorues inspekton infrastrukturën e tillë në aspektet teknike, por 
zakonisht nuk kërkojnë reagime nga qytetarët.

5.  Si është shpenzuar buxheti në të vërtetë dhe kush ka përfituar. Çdo plan duhet të vlerësohet 
përpara se plani i ri të hartohet ose rishikohet, nëse ky është një plan operacional apo një plan 
strategjik afatgjatë. Përvojat mund të merren nga mjete të tilla si kartat e rezultateve të komunitetit, 
në të cilat anëtarët e komunitetit identifikojnë kriteret për monitorim të shërbimeve të qeverisë dhe 
vlerësojnë ato në përputhje me rrethanat, ose nëpërmjet përcjelljes së shpenzimeve publike, ku 
qytetarët, me mbështetje të ojQ-ve , të shqyrtojnë se ku në fakt kanë shkuar ato shpenzime. një 
mjet shumë i thjeshtë është dëgjimi publik buxhetor. 

29 Raporti i Vlerësimit të CB-Gem, Vietnam, 2011. Raport i brendshëm,helVetaS
30 Raport i Vlerësimit të Programit për mbështetje të Qeverisjes Woreda, etiopi, 2011, Raport i brendshëm helVetaS
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7. PëRdoRimi i BPGj-së dhe mjeteVe në CiKël

Duke pasur parasysh ciklin e planifikimit dhe ciklin buxhetor dhe rekomandimet në lidhje me mënyrën 
se si kjo mund të zbatohet në mënyrë të përgjegjshme gjinore, ekzistojnë një numër i mjeteve intere-
sante për BPGj-në që mund të përdorën në faza të ndryshme të procesit. 
Gjithashtu ekzistojnë mjete që më shumë janë pjesë e perspektivës së ,,qeverisjes”. në fakt, ka shumë 
mjete që mund të përshkruhen në këtë doracak, të cilat kanë shkallë të ndryshme të suksesit dhe për-
vojës. megjithatë, qëllimi i doracakut nuk është të jetë shterues, por më tepër për të dhënë sugjerime 
praktike në kontekstin lokal.  Prandaj, vetëm një numër i mjeteve do të përshkruhet këtu, përsëri  duke 
ndjekur logjikën e planifikimit dhe ciklit të buxhetimit. 

Mbledhja e të dhënave
Konsultimi me palët e 

interesuara

Buxhetimi me 
pjesëmarrje të 
ndjeshme gjinore
Analizat gjinore 
në kontekstin 
komunal

Lista kontrolluese 
gjinore
Plani gjinor i 
veprimit

Gjinia në qarkoren buxhetore komunale
Pasqyra e buxhetit gjinor
Dëgjimet publike buxhetore

Dëgjimet publike 
buxhetore
Treguesit kyç gjinor

Vlerësimi për 
përfituesit e 
ndjeshëm gjinor
Lista kontrolluese 
gjinore

Përpunimi i 
planit

Buxhetimi

Implementimi 
dhe monitorimi

Vlerësimi

1.  Është e rëndësishme për zyrtarët qeveritarë të cilët janë përgjegjës për planifikimin dhe buxhetim të 
pyesin: ,,Kush është përfshirë dhe kush është përjashtuar nga proceset vendimmarrëse?” Penge-
sa të tilla për pjesëmarrje mund të zgjidhen duke u siguruar që gratë të ndjehen rehat të marrin 
pjesë në mënyrë aktive, duke prezantuar grupe të veçanta për gratë ku ato mund të ndjehen më 
rehat të shprehin shqetësimet e tyre, ose duke ofruar lehtësime në kujdesin ndaj fëmijës. Qasja e 
rekomanduar për përdorim janë takimet konsultative pjesëmarrëse sa më afër shtëpive që është e 
mundur, p.sh në nivel të fshatrave ose në nivel nën-komunal. Për më tepër, është e rëndësishme 
që të kenë njohuri të shëndosha për çështjet e barazisë gjinore në kontekstin komunal, bazuar në 
analiza gjinore dhe të dhëna. Kjo mund të përdoret për të identifikuar aktivitete të veçanta për të 
promovuar barazinë gjinore, si dhe, për të monitoruar se si komuna është përmirësuar në fushën e 
barazisë gjinore, duke përdorur treguesit kyç. 
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2. Gjatë hartimit të planit, prioritetet e grave duhet të përfshihen në planifikim. Prandaj, është e rëndë-
sishme që zyrtarët për planifikim dhe buxhetim të jenë të vetëdijshëm për prioritetet e ndryshme të 
grave dhe ti marrin ato seriozisht. drejtorët e sektorëve (p.sh drejtori për arsim, drejtori për shënde-
tësi) si dhe zyrtar për çështje gjinore kanë një rol të rëndësishëm këtu, pasi që mund të sigurohen 
që prioritetet e grave nuk humbin gjatë negociatave se çfarë të buxhetohet dhe çfarë jo.  Për këtë 
arsye, është e rëndësishme që gratë të ndjekin dëgjimet publike rreth buxhetit, që shumë komuna 
në Kosovë aktualisht po ndërmarrin, siç është shpjeguar nën pikën 1 më lart.  Përveç kësaj, lista 
kontrolluese gjinore mund të jetë e dobishme. Komunat gjithashtu mund të konsiderojnë përpun-
imin e një plani gjinor të veprimit në bazë të analizës gjinore. 

3.  Disa zyrtarë të financave do të kuptojnë më mirë çështjet gjinore dhe disa njerëz të tjerë do të 
kuptojnë buxhetet. është e mundur që kuvendi komunal as nuk i shqyrton çështjet gjinore dhe as 
nuk kupton buxhetet. një qarkore komunale me udhëzime mbi buxhetin për vitin e ardhshëm duhet 
të përfshijë udhëzime për zyrtarët qeveritarë mbi integrimin e çështjeve gjinore në buxhetet e tyre.  
një mjet tjetër që mund të përdoret këtu është edhe pasqyra buxhetore për çështje gjinore e cila 
shpjegon se si buxheti ka marrë parasysh çështjet gjinore, cila do të jetë pjesë e planit si dhe bux-
hetin e  propozuar në kuvend. 

4.  monitorimi është hapi tjetër. a janë burrat dhe gratë të përfshirë në këtë? a janë pyetur për ko-
mentet e tyre? Sa përgjegjës është Qeveria kundrejt burrave dhe grave?31 monitorimi me pjesë-
marrje përmes dëgjimeve publike buxhetore, që përfshin gratë, rekomandohet këtu. 

5.  Së fundi në vlerësim, burrave dhe grave duhet që u kërkohet të japin komentet e tyre mbi im-
plementimin e planit.  Kjo mund të bëhet përmes shqyrtimeve publike por mund të shqyrtohet 
edhe përmes sondazheve, për shembull nga anëtarët e kuvendit, edhe pse atyre mund të u duhet 
mbështetje në përfitimin e këtyre aftësive.  Inputet mund të përdoren për ciklin tjetër të planifikimit 
dhe buxhetimit. Një vlerësim për përfituesit e ndjeshëm gjinor mund të përdoret për të vlerësuar 
ndikimin e buxhetit në përfituesit burra dhe gra.  Një mjet tjetër që mund të përdoret janë auditimet 
publike, ku qeveria tregon se si buxheti është shpenzuar, në formën e një tjetër dëgjimi publik.

një shpjegim i shkurtër i disa mjeteve dhe metodave të përmendura në ngjyrë blu janë përshkruar në 
kapitullin e ardhshëm. 

31 tools such as community score cards, citizen report cards,  public expenditure tracking can be used to monitor expenditures in certain sectors (e.g. 
education in uganda) or local governance assessments to assess general performance of local government.
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8. PëRShKRimi i mjeteVe të SuGjeRuaRa 

Duke ndjekur sugjerimet për integrimin e mjeteve të BPGj-së në ciklin e planifikimit dhe buxhetimit,ky 
kapitull përshkruan dhe paraqet:  
Faza 132: Mbledhja e të dhënave dhe konsultimi me palët e interesuara

 ■  Buxhetimi me pjesëmarrje të ndjeshme gjinore
 ■  analiza e çështjeve gjinore në kontekst komunal

Faza 2: Përpunimi i planit
 ■ lista kontrolluese gjinore
 ■  Plani gjinor i veprimit

Faza 3: Buxhetimi
 ■  Çështjet gjinore në qarkoret komunale
 ■ Pasqyra buxhetore për çështje gjinore
 ■  dëgjimet publike buxhetore

Faza 4 dhe 5: Monitorimi & vlerësimi
 ■  treguesit kyç gjinor
 ■  Vlerësimi i përfituesve të ndjeshëm gjinor
 ■  dëgjimet publike buxhetore
 ■  lista kontrolluese gjinore

edhe pse mjetet janë strukturuar sipas një faze të veçantë në cikël, disa prej tyre mund të përdoren në 
faza të ndryshme, të tilla si dëgjimet publike buxhetore dhe lista kontrolluese gjinore, siç tregojnë pikat.  
mjetet përfshijnë shembuj dhe raste praktike, ku është e mundur.  Për informata më të hollësishme, të 
tilla si listat kontrolluese aktuale dhe pyetësorët, ju lutem shikoni në aneks. 

32 Pasi që secila fazë mund të përmbajë një numër të hapave dhe procedurave, fjala ,,fazë” është zgjedhur.
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Faza 1: mbledhja e të dhënave dhe konsultimi me palët e interesit 

8.1 Buxhetimi me pjesëmarrje të ndjeshme gjinore

Çfarë është ajo? Qytetarët konsultohen për buxhetin komunal dhe diskutojnë prioritetet e tyre dhe 
zyrtarët sigurohen që këto të vihen në veprime me buxhetin. Për pjesëmarrje në buxhetim të ndjeshëm 
gjinor është e rëndësishme që të sigurohet që gratë kanë mundësi të barabarta për të shprehur prior-
itetet e tyre dhe se këto prioritete konsiderohen edhe për buxhetim.  
Kur mund të aplikohet? duhet të zbatohet në fazën e konsultimeve si të hyra për planin dhe buxhe-
tin. Mund të aplikohet edhe në planifikimin vjetor, si dhe në planifikimin strategjik (zakonisht 4-5 vjet). 
Si mund të aplikohet? Projekti i LOGOS-it në Kosovë është duke mbështetur planifikimin dhe bux-
hetimin, e cila në mënyrë ideale duket si në vijim, ku kutitë blu përfaqësojnë angazhimin e qytetarëve 
dhe kutitë e kuqe përfaqësojnë detyrat komunale: 

1st consultation of men and women

drafting of budget and technical proposals

Gratë dhe burrat votojnë për ujë në një fshat në Kamenicë,  Foto nga Merita Berileva
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diagrami rrjedhës tregon ku qytetarët janë të përfshirë në proces. Këto do të jenë momente kyçe, ku 
vëmendje e veçantë duhet ti kushtohet përfshirjes së femrave, si dhe grupeve të tjera të margjinali-
zuara. 
Nga kush mund të aplikohet? Kjo mund të bëhet në një ekip, duke përfshirë planifikimin komunal 
dhe zyrtarët e financave, deputetët e kuvendit që përfaqësojnë fshatrat në veçanti, dhe përfaqësues 
të shoqërisë civile të cilët punojnë me fshatarët. Shoqëria civile mund të ketë një rol të rëndësishëm 
në rritjen e ndërgjegjësimit për të ndihmuar qytetarët për tu përgatitur për takimin, veçanërisht gratë, 
të cilat nuk kanë përvojë në procese të tilla. 

2nd meeting in villages, voting
Konsultimi i 1-rë i burrave dhe grave

Hartimi i buxhetit dhe propozimeve teknike

Takimi i 2-të në fshatra, votimi

Rregullimi i buxhetit, propozimet përfundimtare

Komitetet Monitoruese të Fshatit

Auditimi i Buxhetit

Miratimi i buxhetit nga delegatët e fshatrave, 
miratimi përfundimtar nga Kuvendi

„Zakonisht, unë personalisht i ftoj dhe kontaktoj gratë kur i  takoj në hapësira publike ose 
shkoj në shtëpitë e tyre. Përndryshe, unë i informoj ato përmes të afërmeve të tyre si janë 
fëmijët, burri, ose anëtarët e tjerë të familjes, ose përmes telefonit dhe postës elektroni-
ke. Unë gjithashtu kam shpërndarë ftesa me emrin e tyre dhe mbiemrin duke theksuar se 
prezenca e tyre do të jetë e rëndësishme për shkak të kontributit që mund të japin dhe rolit 
që mund të kenë në shoqëri. Përveç që i kam ftuar ata personalisht, unë i kam sugjeruar që 
të ftojnë edhe gra të tjera në debatet e njëjta. Unë mund të konfirmoj që pjesëmarrja e grave 
është rritur në krahasim me periudhën e mëhershme edhe pse ende nuk është shumë e 
kënaqshme. Unë mendoj se numri është rritur për shkak se atyre u është treguar se prania 
e tyre është e rëndësishme. Varet shumë se kush i fton gratë në debate dhe se kush I or-
ganizon takimet”. 
Tefik Salihu, LOGOS-i, punon si bashkë-moderator në komunën e Vitisë

E Kaltër = Përfshirja 
e qytetarëve
E Kuqe = Komuna
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Elbasani përfshin prioritetet e grave
uniFem dhe uSaid kanë mbështetur BPGj-në në komunën e elbasanit në Shqipëri për disa vjet. 
Komuna ka investuar shumë në procesin e konsultimit, duke inkurajuar pjesëmarrjen aktive të grave. 
ata kanë arritur këtë duke krijuar një komision për përcjelljen e vendim-marrjes dhe duke u siguruar 
që prioritetet e grave janë marrë parasysh gjatë tërë procesit dhe nuk janë humbur.  një ojQ lokale 
ka luajtur një rol të rëndësishëm për ngritjen e vetëdijes në mesin e fshatarëve që të marrin pjesë 
në mbledhje. takime të veçanta janë organizuar për Romët në mënyrë që të sigurohet që zërat e 
tyre të përfshihen. takimet u zhvilluan në vendbanime të ndryshme apo shpesh lagje të mëdha me 
kryetarin e komunës si dhe drejtorët e sektorëve. Prioritetet janë rreshtuar për investime publike dhe 
qytetarët votuan për prioritetet e tyre. Votimi ka zbuluar dallime në mes të prioriteteve të burrave dhe 
grave, gratë ka qenë të prirura që të kërkojnë më shumë shërbime sociale, si një kopsht për fëmijë, 
kurse burrat kanë kërkuar ndërtimin e rrugëve. Siç ka këshilluar Bledar alterziu; “mundohuni që të 
shpenzoni ato pak para që keni, aty ku komuniteti mendon se nevojiten. nuk është e rëndësishme 
sa shumë para keni, por vetëm duhet të siguroheni që ti shpenzoni në mënyrë efikase dhe ku është 
më e nevojshme.” 

Komunikim personal nga Bledar Alterziu nga Komuna e Elbasanit, gjatë seminarit të trajnimit  të 
LOGOS BPGj në Maj  të vitit 2012.

8.2 Analiza gjinore në kontekstin komunal
Çfarë është kjo? në mënyrë që të kuptojmë çështjet e barazisë gjinore në një komunë, dhe për çdo 
ushtrim të planifikimit dhe buxhetimit, një analizë gjinore është e nevojshme.  Kjo duhet të bazohet në 
të dhëna të besueshme të kohëve të fundit. Pasi këto të dhëna janë mbledhur dhe analizuar, komunat 
mund të marrin vendime të informuara mirë rreth çështjeve të barazisë gjinore që kanë nevojë (dhe 
mund) të adresohen përmes planeve dhe buxhetit të tyre. analiza gjinore analizon role dhe përgjegjësi 
të ndryshe të grave dhe burrave në shoqëri, ndarjen e detyrave /punës, nevojave të ndryshme, dhe 
shqetësimet e ndryshme që burrat dhe gratë mund të kenë.   
Kur mund të aplikohet? Analiza gjinore duhet të kryhet para planifikimit dhe në mënyrë ideale para 
konsultimeve, në mënyrë që këto të dhëna të mund të paraqiten për qytetarët.  
Si mund të aplikohet? është rekomanduar që të dhënat të mblidhen përmes një ankete ose pyetësori, 
në lidhje me çështjet kyçe të cilat ndikojnë në jetën e grave dhe burrave, të tilla si arsimi, shëndetësia, 
bujqësia dhe ekonomia, çështjet  sociale dhe të sigurisë, dhe pjesëmarrja politike. Gjithashtu është 
rekomanduar që mbledhja e të dhënave të përfshijë të dhëna kuantitative (p.sh. shkalla e regjistrimit 
të djemve dhe vajzave në shkollën e mesme), si dhe të dhëna kualitative (p.sh sa janë të arritshme 
shërbimet shëndetësore për gratë). është e rëndësishme që në hulumtim të përfshihen burra dhe gra 
në mënyrë të drejtpërdrejtë, sepse perceptimet e tyre mund të jenë të ndryshme. 
Të dhënat e analizuara janë një kontribut i shkëlqyer për planifikim dhe duhet të ndihmojnë për iden-
tifikimin e çështjeve gjinore që kanë nevojë të adresohen përmes aktiviteteve të veçanta, në mënyrë 
ideale për sektorin.  Për më tepër, të dhënat mund të përdoren për monitorimin e progresit. duke 
përsëritur këtë hulumtim për treguesit kryesorë, progresi në fushën e barazisë gjinore mund të matet.
 Me burime të kufizuara, është e rekomandueshme që të përqendrohemi në çështje të veçanta gjinore 
që tashmë janë të njohura ose të dyshimta. Procesi mund të duket si në vijim:
1.  mbledhja e të dhënave mbi çështjet gjinore duke përdorur një pyetësor dhe statistikat në dispozi-

cion për sektorët kyç; arsimit, shëndetësisë, bujqësisë/ekonomisë, sociale dhe të sigurisë, pjesë-
marrjes politike.  



Përshkrimi i mjeteve të sugjeruara

Parathënie hyrje Pse gjinia? Çka është... Çështjet e... Përdorimi i... referencat aneksetmirënjohjet

gjinia në Planet dhe Buxhetet komunale28

2.  analizimi  i të dhënave të mbledhura dhe përzgjedhja e një çështje kyçe për barazi gjinore,  për-
katësisht treguesve kyç për të matur performancën mbi barazinë gjinore.  

3. Përdorimi i gjetjeve për të përpunuar një plan veprimi gjinor me aktivitetet, ndërhyrjet dhe matjet për 
përmirësimin e barazisë gjinore (jo të gjitha mund të kenë implikime buxhetore).  

4.  Gjatë takimeve konsultative në fshatra, kontrolloni nëse këto aktivitete korrespondojnë me priorite-
tet e tyre dhe nëse është kështu, sugjeroni përfshirjen e tyre në planin dhe buxhetin komunal. 

Përveç konsultimeve me burra dhe gra mbi shqetësimet dhe prioritetet e tyre, është gjithashtu e rëndë-
sishme që të marrim një pasqyrë të çështjeve rreth barazisë gjinore në komunë duke u konsultuar me 
konsulentë intelektualë dhe informatorë kyç. Këto duhet të përfshijnë personelin e ojQ-ve, veçanërisht 
OJQ-të të cilat janë të përqendruara në çështjet e grave, si dhe, stafin e universiteteve dhe gazetarët. 

Pyetjet Udhëzuese
mund të jetë e dobishme që të ketë një grup të pyetjeve udhëzuese për të diskutuar çështjet gjinore në 
komunë duke përdorur sektorët kyç në buxhetin komunal. Këto pyetje udhëzuese mund të përdoren 
për të përgatitur një pyetësor për analizë gjinore ose të diskutojnë fusha specifike tematike me depar-
tamentet përkatëse.
Gjashtë fushat tematike të cilat pak a shumë përputhen me kornizën33 e buxhetit komunal në 
Kosovë janë:
1. Shëndetësia dhe mirëqenia sociale
2.  arsimi dhe shkenca
3.  Bujqësia, pylltaria dhe zhvillimi rural
4.  Zhvillimi ekonomik
5.  Shërbimet publike, mbrojtja civile
6. Kultura, rinia dhe sporti
7.  Pjesëmarrja e grave në politikë.
një grup i pyetjeve udhëzuese për këto shtatë tema është përpunuar në detaje në aneks, duke përf-
shirë shembuj të çështjeve specifike gjinore për secilën temë.  
nga kush mund të aplikohet? në Kosovë, secila komunë ka një zyrtar për barazi gjinore që është 
përgjegjës për integrimin gjinor në komunë. Këta zyrtar për barazi gjinore kanë një rol të rëndësishëm 
në kryerjen e analizave gjinore dhe ngritjen e ndërgjegjësimit mbi çështjet gjinore në sektorë të ndry-
shëm. Përveç kësaj, vetë analiza do t’i ndihmojë ata që të fitojnë më shumë njohuri mbi shqetësimet 
gjinore, kështu duke kontribuar në punën e tyre. Projekti i loGoS-it ka përdorur pyetjet udhëzuese në 
trajnim për zyrtarët mbi BPGj-në. mund të përdoret gjithashtu nga zyrtarët për barazi gjinore, si dhe 
nga drejtorët e sektorëve përkatës që së bashku të diskutojnë çështjet kryesore dhe shqetësimet si 
dhe për të analizuar se ku mund të jenë të nevojshme të dhënat shtesë. 

33 Korniza buxhetore e Kosovës që komunat e përdorin, është aplikuar këtu. në kontekste të tjera, kjo mund të duket ndryshe
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Arsimi, siguria dhe ekonomia
në vitin 2012 një komunë partnere e projektit të loGoS-it ka kryer një hulumtim mbi mënyrën se si 
komunat marrin parasysh nevojat e burrave dhe grave. hulumtimi është kryer me qytetarët e vetë 
komunës dhe 4 fshatra përreth. Ky studim synon të theksojë procesin e identifikimit të problemeve 
dhe përcaktimin e prioriteteve për gratë dhe burrat në komunë.  Gjithashtu ka për qëllim të verifikojë 
se në cilin sektor në veçanti, burrat dhe gratë mendojnë se komuna mund të kontribuojë në të mirë 
të barazisë gjinore dhe cilat çështje mund të merren parasysh deri në planifikimin komunal. 
Temat konkrete që u adresuan në këtë hulumtim ishin: 

 ■ niveli i kënaqshmërisë së qytetarëve me shërbimet komunale
 ■ niveli i informacionit dhe pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e vendim-marrjes në nivel lokal. 

(hartimi i politikave buxhetore) 
 ■ nevojat dhe prioritetet më të rëndësishme të qytetarëve në fushat dhe aspektet që janë manda-

tuar nga qeveria lokale.
metoda e përdorur ishte intervista ballë për ballë, duke përdorur pyetësorin e përgatitur më parë. 
një nga rezultatet e anketës ka treguar se qytetarët i kanë kushtuar vëmendje arsimit, punësimit, 
sektorit ekonomik dhe atij të sigurisë. Gjithashtu është konfirmuar se qytetarët janë interesuar të 
kenë një proces më pjesëmarrës dhe buxhetim të përgjegjshëm gjinor në komunën e tyre. 

 

8.3 Lista kontrolluese gjinore
Çfarë është kjo? Lista kontrolluese gjinore mund të ndihmojë për të verifikuar nëse shqetësimet 
gjinore janë marrë parasysh në ciklin e planifikimit të buxhetit.  Për shembull, Agjencia Zvicerane për 
Zhvillimin dhe Bashkëpunim ka përpunuar një listë kontrolluese të tillë për të ndihmuar stafin e tyre që 
të sigurohet që çështjet gjinore janë marrë parasysh gjatë hartimit të projektit.  
Kur mund të aplikohet? Përpara përpunimit të planit dhe buxhetit, ose para miratimit të planit nga 
ana e Kuvendit Komunal.  
Si mund të aplikohet? Sektorët mund të përdorin një listë tematike për të verifikuar nëse ata kanë 
marrë nën konsideratë çështjet gjinore në sektorin e planifikimit dhe buxhetimit. Kjo mund të ndihmojë 
drejtorët, të cilët kanë njohuri të limituara mbi çështjet gjinore, dhe të kuptojnë më mirë çështjet e 
veçanta gjinore të cilat duhet të merren parasysh. një listë e tillë kontrolluese që gjithashtu mund të 
ndihmojë departamentet e sektorit në përpunimin e deklaratave buxhetore gjinore, shpjegohet më 
vonë. Kuvendi komunal mund të përdor një listë gjinorë që të verifikojë nëse komunat kanë konsider-
uar çështjet gjinore para se të miratojnë buxhetin. në këtë rast, është rekomanduar që lista kontrol-
luese të përfshijë një krahasim nga gratë në procesin e konsultimeve dhe çfarë shfaqet në të vërtetë 
në buxhet. disa elemente themelore të një liste të përgjithshme kontrolluese janë si më poshtë : 
1.  Sa gra dhe burra janë konsultuar në fshatra rreth planifikimit dhe ciklit të buxhetit? (objektiv: të 

paktën të gjitha fshatrat, 50% gra) 
2.  a janë të adresuara çështjet gjinore në sektorin privat? a merren në konsideratë çështjet shënde-

tësore të burrave dhe grave? Si?
3.  a janë të adresuara çështjet gjinore në sektorin e arsimit? a kanë vajzat dhe djemtë mundësi të 

barabarta për të vijuar shkollën? Si?  
4.  a janë adresuar çështjet gjinore në sektorin e bujqësisë? a kanë burrat dhe gratë qasje në shër-

bime dhe burime bujqësore (tokë, kredit, fara etj)? Si? në baza individuale apo familjare?
5.  a janë adresuar çështjet gjinore në sektorin social dhe të sigurisë? a është trajtuar dhuna në 

familje? a janë adresuar çështjet e sigurisë? Si?
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6.  A do të përfitojnë burrat dhe gratë nga çdo veprimtari trajnuese e propozuar? A janë çështjet e 
grave rreth kujdesit ndaj fëmijëve dhe detyrave shtëpiake të adresuara në atë mënyrë që ata të 
mund të marrin pjesë në trajnim? 

një listë kontrolluese e tillë mund të përdoret gjithashtu për planet komunale dhe mund të jetë një mjet 
i dobishëm për zyrtaret për barazisë gjinore, planifikim dhe anëtarët e Kuvendit. Lista kontrolluese 
duhet të ketë një format të thjeshtë. megjithëse ekziston rreziku që një listë e tillë do të përdoret si 
justifikim që  çështjet e barazisë gjinore janë kontrolluar, pa bërë një analizë të thellë. Në aneks është 
një shembull i një liste të tillë kontrolluese, e cila është propozuar për komunat e Kosovës. 
Nga kush mund të zbatohet? nga zyrtarët për barazi gjinore, nga drejtorët dhe/ose nga kuvendi 
komunal. 

8.4 Planet gjinore të veprimit
Çfarë është kjo? Planet gjinore të veprimit mund të ndihmojnë për të planifikuar masa  dhe veprime 
specifike për promovimin e barazisë gjinore në komunë, bazuar në analizën gjinore. Është një mjet 
për të vënë në praktikë atë që është gjetur në analizë dhe për të planifikuar aktivitetet në përputhje 
me rrethanat. 
Kur mund të aplikohet? Plani mund dhe duhet të përdoret nga zyrtarët për çështje gjinore jo vetëm 
për të menaxhuar dhe organizuar në mënyrë strategjike punën e tyre, por edhe për të diskutuar mbi 
ndarjen e fondeve për çështje specifike gjatë procesit të planifikimit dhe buxhetimit.  
Si mund të aplikohet? Bazuar në analizën gjinore një dokument i shkurtër me një plan veprimi është 
përpunuar. 
Dokumenti mund të ketë seksionet si në vijim:  
1.  Përshkrimi i çështjeve gjinore në bazë të analizës gjinore dhe të dhënave, analiza e kontekstit 
2.  masat dhe aktivitetet kryesore që promovojnë barazinë gjinore bazuar në analizën, bien mundë-

sisht në kategoritë e mëposhtme: 
a.  aktivitetet për përmbushjen e nevojave të veçanta të komunitetit të synuar të grave dhe burrave 

(p.sh. aktivitete të veçanta për gratë)
b.  masat ndaj promovimit të mundësive të barabarta të punësimit për punonjësit e vet (p.sh ofrimi 

i kujdesit ndaj fëmijës në mënyrë që të rritet % e femrave në postet e drejtorëve) 
c.  aktivitetet të cilat vënë në dispozicion mallra dhe shërbime për të gjithë komunitetin, por të cilat 

janë vlerësuar për ndikimin e tyre gjinor34 
3.  tabela me aktivitetet e propozuara, përgjegjësitë, periudha/koha, dhe buxheti
4.  Rekomandimet për zyrtarët e planifikimit/komisioni për çështje të cilat do të përfshihen në planin 

dhe buxhetin komunal.  
Vini re se jo të gjitha aktivitetet domosdoshmërish kërkojnë buxhet. Për shembull, veprimi afirmativ për 
rekrutimin e grave në kuadro më të larta është një lloj matje që në parim nuk do të kushtojë asgjë por 
është një zgjedhje politike që ka nevojë të bëhet. Pjesëmarrja e zyrtarëve për barazi gjinore në takime 
buxhetore do të jetë një aktivitet tjetër thelbësor që nuk ka kosto. takimet me ojQ-të lokale për të 
diskutuar çështjet gjinore mund të jetë një tjetër, nëse kostot e transportit nuk janë problem. Pra, theksi 
dhe qëllimi nuk duhet të bie në fitimin e fondeve shtesë për çështjet gjinore nëpërmjet planit gjinor të 
veprimit, por në masat e propozuara që komunat vet realisht mund të ndërmarrin mbi mënyrat dhe 
integrimin gjinor në buxhetin komunal, pa krijuar një linjë shtesë buxhetore për çështje gjinore. 
Nga kush mund të aplikohet? nga zyrtarët për barazi gjinore, nga drejtorët dhe/ose nga kuvendi 
komunal. 
34 Budlender, Sharp, allen, 1998. „Si të kryhet një analizë e buxhetimit të ndjeshëm gjinor“, ausaid. Sekretariati i Komonuelthit.
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Lista kontrolluese dhe  plani gjinor i veprimit ndihmon në ndarjen e fondeve 
Në vitin 2011-2012, stafi komunal është trajnuar në BPGj  për të nxitur zhvillimin dhe përdorimin e 
të dhënave të ndara sipas gjinisë në të gjithë politikën dhe ciklet buxhetore. Pas trajnimit, komuna 
është trajnuar se si të aplikojë BPGj-në konkretisht. një listë kontrolluese gjinore është zhvilluar për 
departamente të ndryshme komunale në arsim, bujqësi, shëndetësi, shërbime publike dhe pjesë-
marrjen politike të grave në pushtetin lokal që të përmbushet dhe përdoret gjatë procesit të plani-
fikimit buxhetor. Zyrtari për çështje gjinore është trajnuar dhe përkrahur nga afër për të zhvilluar një 
plan gjinor të veprimit për vitin 2011, 2012 dhe 2013. Plani i veprimit përbëhet nga objektivat, aktiv-
itetet, korniza kohore dhe buxheti, të cilat ndihmojnë zyrtarin për çështje gjinore të marrë fonde nga 
buxheti komunal, si dhe të kërkojë fonde të mjaftueshme nga donatorët. Si rezultat i kësaj, komuna 
e Kamenicës është një ndër komunat e para që ka ndarë 10,000 euro nga buxheti i tyre për vitin 
2012, dhe gjithashtu kanë hapur edhe një linjë buxhetore për projekte gjinore në fondin e komunës.

Aktivitetet buxhetore të Kaçanikut për përmirësimin e qasjes në arsimin e mesëm 
Gjatë trajnimeve mbi BPGj-në, zyrtarët komunal janë përqendruar në çështjen e arsimit, ku kanë 
diskutuar shkallën e braktisjes dhe sigurisë gjatë rrugës që vajzat përshkojnë deri në shkollë.  Për të 
adresuar problemet, ata kanë sugjeruar një numër masash konkrete, sidomos: 

 ■ Sigurimi i transportit për studentët
 ■ një konvikt për nxënësit e shkollave të mesme të cilët jetojnë larg, 
 ■ Bursa, 
 ■ një fushatë  ndërgjegjësimi 

megjithatë, ata e kuptuan shumë shpejt se disa nga aktivitetet e propozuara ishin joreale për shkak 
të mungesës së fondeve.  Komuna ka menduar se sigurimi i transportit është një ide më e arritshme, 
dhe tani kjo është paraqitur, duke siguruar transportin për vajza dhe djem, si dhe ofrimin e bursave.   

Kamenica investon në përmirësimin e kujdesit shëndetësor, arsimit dhe sportit
Gjatë trajnimit mbi BPGj, zyrtarët komunal kanë propozuar aktivitete të cilat janë bazuar në shkallën 
e lartë të lindjeve dhe vdekshmërisë (statistikat kombëtare), për të cilat është menduar se arsye 
është distanca e gjatë për në spitale nga zonat malore, një ambulancë që nuk funksionon mirë dhe 
lindjet në shtëpi pa staf profesional. Riparimi i ambulancës është një nga aktivitetet e propozuara. 
Pas kthimit të tyre, pjesëmarrësit e trajnimit kanë diskutuar mbi planin e veprimit dhe nevoja për 
investime në fushën e kujdesit shëndetësor është pranuar nga ana e kryetarit të komunës dhe 
anëtarëve të kuvendit. Si rezultat, 2 ambulanca nga një zonë shumë e largët janë riparuar dhe po 
ashtu një tjetër në qytet. Përveç kësaj, fondet janë ndarë për bursa për djem dhe vajza, si dhe sub-
vencionimin e sporteve të ndryshme, për të dyja palët djem dhe vajza. Për më tepër, komuna ka 
vendosur nisjen e kampanjës së ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Rreth 30 mbledhje janë mba-
jtur në të gjithë komunën dhe në këto mbledhje të paktën 5 raste të grave me kancer të gjirit janë 
identifikuar dhe trajnimi për ato është ofruar. 
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8.5 Çështjet gjinore në qarkoren buxhetore komunale

Çfarë është kjo? Përveç qarkores buxhetore kombëtare nga ministria e Financave, shpesh ekziston 
edhe një qarkore buxhetore komunale, e ofruar nga departamenti i financave, në lidhje me buxhetin 
komunal me udhëzime për sektorë të ndryshëm. Ky është rasti edhe me Kosovën.  
Kur mund të aplikohet? Vetëm para buxhetimit të aktiviteteve të ndryshme në këtë plan, në mënyrë 
që të gjithë zyrtarët e të gjitha sektorëve janë të informuar në lidhje me procesin e buxhetimit dhe çfarë 
informacione duhet të sigurojnë.  
Si mund të aplikohet? Qarkorja mund të përdoret për të dhënë udhëzime në lidhje me çështjet 
gjinore. Pikat e mëposhtme janë sugjeruar:
1.  udhëzime për kryetarët e departamenteve të sektorëve (arsimi, shëndetësia etj) për përfshirjen e 

treguesve kryesorë gjinorë dhe një analizë gjinore në planifikimin e buxhetit të tyre, dhe përpuni-
mi i objektivave të cilat kanë të bëjnë me çështje të ndjeshme gjinore  

2.  udhëzime për drejtuesit e departamenteve për përpunimin e pasqyrës buxhetore për çështje gjinore)  
3.  Rekomandime për të diskutuar për dy pikat e përmendura më lart së bashku me zyrtarët për 

barazi gjinore
4.  Propozimi i një takimi për të diskutuar çështjet gjinore si dhe implikimet për buxhetin 

Nga kush mund të aplikohet: nga drejtorët e drejtorive komunale
Linjë e veçantë buxhetore për çështjet gjinore apo jo?
Buxhetimi i ndjeshëm gjinor nuk nënkupton domosdoshmërish linja të veçanta për çështje gjinore. 
Teorikisht, i tërë buxheti duhet të reflektojë çështjet gjinore, duke përfshirë të dhënat kryesore. 
megjithatë, mund të kërkojë fonde të veçanta për të ndihmuar në arritjen e kësaj. disa komuna në 
Kosovë kanë arritur në përfundim se ndarja e fondeve të veçanta për aktivitetet është e dobishme 
dhe ndihmon në promovimin e çështjeve gjinore ose fondet për grumbullimin e të dhënave mbi 
çështje gjinore për përmirësimin e analizave dhe planifikimit. Ekziston rreziku se një linjë e veçantë 
buxhetore mund të përdoret si justifikim që diçka është duke u bërë në lidhje me çështjet gjinore, pa 
shikuar të gjitha aktivitetet dhe shërbimet tjera që komuna financon. 

8.6 Pasqyra e buxhetit për çështje gjinore

Çfarë është kjo? Kjo është një pasqyrë, ose raport, nga secili sektor 
qeveritar mbi politikat e saj, programet, dhe buxhetet e ndërlidhura sa 
i përket barazisë gjinore.  në përgjithësi përshkruan se si programet 
dhe buxhetet qeveritare janë duke kontribuar në barazinë gjinore dhe 
mund të konsiderohet si një raport përgjegjës nga qeveria në lidhje 
me objektivat e çështjes së barazisë gjinore.35  
Kur mund të aplikohet? Kur buxheti të finalizohet për miratim nga 
Kuvendi dhe në raportin vjetor, i cili prezantohet në fund të muajit 
mars.  
Si mund të aplikohet? në përshkrimin e buxhetit, një pasqyrë e bux-

hetit për çështje gjinore mund të përfshihet e cila shpjegon se si çështjet gjinore merren në konsid-
eratë gjatë procesit të planifikimit të buxhetit, cilat çështje gjinore adresohen në buxhet dhe si.  P.sh. 

35 Burimi: debbie Budlender, Rhonda Sharp me Kerri allen; Si të kryhet një analizë për buxhetim të ndjeshëm gjinor: hulumtime dhe praktika bashkë-
kohore, 1998, Seksioni 5, p.38-50.

“Ne duhet të përfshijmë më 
shumë gra në procesin e 
buxhetimit sepse ne duhet 
të kemi parasysh perspe-
ktivën e tyre dhe prioritetet 
nga aspekti gjinor, pasi që 
është shumë e vështirë 
për ne burrat të vendosim 
lente gjinore dhe të plani-
fikojmë buxhetin”.
Naser Hashani, zyrtar 
financiar, Kamenicë
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Komuna ka gjetur se shkalla e vdekshmërisë dhe lindjeve është mjaft e lartë dhe në bazë të analizës 
së arsyes, është kuptuar se komuna nuk ka në dispozicion një gjinekolog për kujdesin emergjent.  
Bazuar në këtë, është vendosur të punësohet një gjinekolog, gjë e cila është pasqyruar në buxhet. 

Seksionet e sugjeruara për pasqyrën e buxhetit gjinor:
1.  Çështjet kryesore të barazisë gjinore në komunë, në bazë të analizës së të dhënave
2.  Si ka propozuar komuna të trajtojë këto çështje (duke u referuar në planin gjinor të veprimit nëse 

ekziston)
3.  Si është reflektuar kjo në buxhet
Për raportin vjetor:
1.  Referencat për aktivitetet e planifikuara dhe buxhetuara
2.  Shpenzimet aktuale dhe rezultatet
Një pasqyrë tipike e buxhetit gjinor përfshin:

 ■  emrin e programit
 ■  emrin e nën-programit (nëse është e aplikueshme)
 ■  Çështjet gjinore
 ■  Aktivitetet e planifikuara
 ■  Buxhetin për vitin e mëparshëm dhe të ardhshëm
 ■  inputet
 ■  Rezultatet
 ■  arritjet e përgjithshme (për raportin vjetor)

Nga kush mund të aplikohet? nga drejtorët e drejtorive komunale

8.7 Dëgjimet publike buxhetore
Çfarë është kjo? Kjo është një ngjarje e hapur publike ku qytetarët janë të ftuar të shprehin mendimet 
e tyre dhe të japin vërejtje mbi buxhetin komunal, qoftë mbi shpenzimet ose buxhetin e planifikuar.  
Kur mund të aplikohet? Kur buxheti është përgatitur, por para miratimit nga kuvendi, në Kosovë kjo 
bëhet në korrik/gusht, dhe sa i përket shpenzimeve bëhet në gjysmën e vitit fiskal, përkatësisht në 
Kosovë në mes të janarit dhe marsit.  
Si mund të aplikohet? helVetaS Swiss intercooperation në Kosovë përgjatë vitit 2011 dhe 2012 
është përfshirë në mbështetjen e komunave partnere me pjesëmarrjen e qytetarëve në dëgjime pub-
like mbi planifikimin dhe ekzekutimit të buxhetit. Grupet joformale operative janë themeluar në secilën 
komunë, të përbëra nga 2 anëtarë të shoqërisë civile si dhe zyrtari komunal për informim të kryesuar 
nga një moderator i një organizate të shoqërisë civile. Ky grup operativ ka ndihmuar komunat me log-
jistikë si dhe me prezantimin e buxhetit në mënyrë që të jetë sa më e qartë për qytetarët. 
Takimet u organizuan ose për të diskutuar buxhetin e planifikuar ose shpenzimet e fondit publik me 
një fokus të veçantë në fondin e investimeve kapitale, si dhe, për të rritur pjesëmarrjen e qytetarëve 
në procesin e vendim-marrjes. Shumë qytetarë nga të gjitha partitë politike, udhëheqës të fshatrave, 
komuniteti i biznesit, mësimdhënës, grupe fetare/komunitete, përfaqësues nga shoqëria civile, media 
dhe stafi komunal kanë ndjekur takimet. Përveç kësaj, projekti ka investuar shumë kohë për përf-
shirjen e grave përmes ftesave të veçanta dhe duke adresuar kujdesin ndaj fëmijëve, transportin si 
dhe nevojat tjera që do të mund të pengonin pjesëmarrjen e grave në takime.  
Nga kush mund të aplikohet? Nga departamenti i financave me mbështetje të shoqërisë civile
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Zyrtarja për çështje gjinore & stafi zyrtar nga Kamenica. Fotografia nga Merita Berileva

8.8 Treguesit kyç gjinor

Çfarë është kjo? në Kosovë, mungesa e të dhënave është bërë evidente gjatë dy ngjarjeve të trajni-
meve, kur nga zyrtarët komunalë u kërkua analiza e kontekstit të tyre komunal. edhe pse situata mbi 
barazinë gjinore në komunat e tyre është njohur sipërfaqësisht, ajo nuk ishte shqyrtuar në thellësi dhe 
nuk mund të konstatohet me të dhëna. Prandaj është rekomanduar që komunat të mbledhin të dhëna 
në bazë të disa treguesve kryesorë, të cilat do të lejojnë matjen e performancës së tyre në lidhje me 
përmirësimin e gjendjes së barazisë gjinore. 
Kur mund të aplikohet? treguesit kryesorë mund të sigurojnë një numër të gjërave:
1.  një bazë mbi situatën e barazisë gjinore në komunë, në mënyrë që mund të matin progresin, si 

një mjet monitorimi
2.  të dhëna për të matur progresin e secilës komunë në fushën e barazisë gjinore, me mundësinë 

për të krahasuar punën e secilës komunë, si një mjet krahasues 
3.  Të dhëna për planifikim dhe buxhetim, për të future/siguruar masa efektive, iniciativa dhe aktiv-

itete që kontribuojnë në përmirësimin e barazisë gjinore, si mjet planifikimi 
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Si mund të aplikohet? treguesit kyç janë përzgjedhur në bazë të aftësive të perceptuara të komu-
nave për të matur dhe rëndësinë e tyre në një kontekst të dhënë. Përzgjedhja përfundimtare do të 
duhet të jetë bazuar në ata tregues që qeveria kombëtare përdor, ose mund të ndodh që komunat 
tashmë kanë një grup të treguesve. Gjithashtu mund të varet se çfarë komunat mund të shohin si 
të mundur dhe të rëndësishme, në aspektin e kontekstit, kapacitetit, dhe kompetencave komunale. 
treguesit e mëposhtëm janë të bazuar në kontekstin e Kosovës: 

Treguesit e sugjeruar kyç
Arsimi

 ■ numri dhe % e vajzave ndaj djemve që diplomojnë nga shkolla e mesme
 ■ numri dhe % e grave pjesëmarrëse në kurse të trajnimit që ofrohen në komunë

Shëndetësia
 ■ numri i vdekjeve të nënave për 1000 lindje 
 ■ numri i lindjeve normale për 100

Alternative:
 ■  Numri i lindjeve të asistuara nga stafi profesional
 ■  numri i grave që shkojnë në kontrolle të rregullta gjatë shtatzënisë (“rregullta” duhet të përcaktohet)

Ekonomia
 ■  numri i grave dhe burrave që përfshihen në pagat e punësimit në sektorin jo-bujqësor (një nga 

treguesit oZhm3)
Alternative:

 ■ % e grave në punësim, që fitojnë një pagë ose janë të vetë-punësuara
 ■ % e burrave që kanë një biznes
 ■ diferenca midis pagave të femrave në krahasim me meshkujt për të njëjtën punë

Siguria dhe drejtësia
 ■ % e rasteve të dhunës në familje të hetuara nga policia kundër rasteve të raportuara 
 ■ ndjenja e sigurisë së vajzave, djemve, burrave dhe grave (cilësore)

Politike/përfaqësimi
 ■  Përqindja e grave në pozita udhëheqëse në Kuvendin Komunal 
 ■  Raporti i grave ndaj meshkujve në pozita udhëheqëse në administratën Publike (p.sh si drejtorë, 

Kryetar të Komunave) 
 ■  Raporti i grave ndaj burrave që marrin pjesë në takime publike konsultative mbi buxhetin komunal 
 ■  Përqindja e projekteve ose aktiviteteve të financuara që janë shprehur si prioritet nga gratë në 

krahasim me ato që janë paraqitur nga burrat 
Nga kush mund të aplikohet? treguesit mund të zbatohen në nivel lokal, por edhe në nivel kom-
bëtar, nga ministritë përgjegjëse për barazi gjinore. Nëse komuna ka një njësi për planifikim dhe 
monitorim, atëherë treguesit e tillë duhet të jenë pjesë e sistemit, mundësisht si pjesë e bazës së të 
dhënave. në Kosovë, komunat nuk kanë njësi të tilla, dhe as bazë të të dhënave. në këtë rast, një 
bazë e të dhënave e thjeshtë mund të futet, duke përdorur një softuer të njohur për stafin. 
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trainimi: “Prokurimi publik” i organizuar për 6 komunat partnere që i përkasin regjionit të Gjilanit. 
Fotografuar nga Merita Barileva

8.9 Vlerësimi për përfituesit e ndjeshëm gjinor

Çfarë është kjo? Ky është një vlerësim për të parë se si dispozitat e shërbimeve publike adresojnë 
nevoja të ndryshme të grave dhe burrave si dhe prioritetet e tyre duke bërë mbledhjen e mendimeve 
të tyre.36 
Kur mund të aplikohet? Një vlerësim përfitues është një mjet i shkëlqyer për të mbledhur mendimet e 
qytetarëve mbi kualitetin e shërbimeve publike dhe mund të ofrojë të dhëna të rëndësishme për ciklin 
e planifikimit të ardhshëm.  
Si mund të aplikohet? një numër i metodave të ndryshme mund të përdoret dhe shpesh një kom-
binim i tillë është mjaft i mirë. Sondazhet e ekonomive familjare mund të përdoren për të analizuar se 
kush ka qasje, nevojat dhe prioritetet e kujt janë adresuar dhe si vihet kjo në praktikë në nivel shtëpiak. 
Pjesëmarrja në vlerësime të shpejta do të jetë një metodë tjetër nga e cila mund të mbledhjen të dhëna 
kualitative. Karta e raportimit të qytetarëve dhe karta e rezultateve të komunitetit janë mjete të mira për 
të mbledhur perspektiva të qytetarëve mbi punën e shërbimeve qeveritare.  Cilado metodë që përdo-
ret, të dhënat duhet të jenë të zbërthyera në bazë të gjinisë dhe të jenë gjithëpërfshirëse (të moshuar, 
të rinj, minoritetet), në mënyrë që çdo dallim në mes të grave dhe burrave, por edhe çdo dallim në mes 
të burrave dhe grave mund të kapet.
më poshtë është një përshkrim i shkurtër i dy mjeteve më të përdorura. 

Karta e raportimit të qytetarëve
Karta e raportimit të qytetarëve është një mjet i cili është përdorur për të mbledhur reagime nga për-
doruesit e shërbimeve publike në kryerjen e këtyre shërbimeve në lidhje me një numër të kritereve që 
zakonisht shtrihen përgjatë linjës së: 

 ■ disponueshmërisë së shërbimeve
 ■ Qasjes në shërbime
 ■ Besueshmërisë së shërbimeve
 ■ Cilësisë së shërbimeve
 ■ Kënaqshmërisë me shërbime

36 Gjithashtu shih Sekretariati i Komonuelthit, Vlerësimi i përfituesve të ndarë gjinor në ofrimin e  Shërbimeve Publike dhe Prioritetet Buxhetore në 
ueb-site të KB Gratë, konsultuar më 26-6-2012
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 ■ Reagimi i ofruesit të shërbimit
 ■ Kostot e fshehura – korrupsioni dhe sistemet mbështetëse
 ■ Gatishmërisë për të paguar37

Karta e raportimit të qytetarëve mund të bëjë:
 ■ matjen e kënaqshmërisë së grave dhe meshkujve me kualitetin e secilit shërbim 
 ■ Krahasimin e ofruesve të shërbimit mbi besueshmërinë dhe gratë si dhe kënaqshmërisë së 

meshkujve 
 ■  matjen e reagimit dhe cilësisë së zgjidhjes së problemeve nga agjencitë
 ■  Vlerësimi i kostove të fshehura të bëra nga gratë dhe burrat38

 ■  nëse kryhet nëpër komuna dhe ndër vite, mund gjithashtu të përdoret për të krahasuar perfor-
mancën e tyre.

Normalisht procesi do të përfshijë identifikimin e fushës së studimit, qëllimin, si dhe akterët. Për shem-
bull të dhënat mund të mblidhen përmes sondazheve ose diskutimeve të grupeve të fokusit.   Sondazhi 
do të ekzekutohet në mesin e shfrytëzuesve të shërbimeve që do të vlerësohen, pastaj të dhënat do 
të analizohen, dhe më në fund rezultatet do të shpërndahen.  

Karta e rezultateve të komunitetit
Karta e rezultateve të komunitetit është një mjet për përfituesit ose shfrytëzuesit e shërbimeve pub-
like për të monitoruar ose vlerësuar performancën duke përdorur sistemin e vlerësimit në formë e 
rezultateve.  mjeti është i bazuar në perceptimet në lidhje me cilësinë dhe kënaqshmërisë e klientit 
ndaj ofrueseve të shërbimeve, por gjithashtu është përdorur për të diskutuar rolin dhe përgjegjësitë e 
shfrytëzuesve dhe ofrueseve të shërbimeve (qeverisë) në përmirësimin e shërbimeve të tyre. 
Ky mjet është i ngjashëm me kartën e raportimit të qytetarëve por më i thjeshtë dhe më i përshtatshëm 
për përdorim në nivel komunal. Gjithashtu merr më pak kohë sepse përdor më pak të dhëna dhe është 
më pak e përqendruar në diskutim.  Kjo metodë është aplikuar kryesisht nga ojQ-të të cilat kanë 
anëtarë të stafit me aftësi të forta lehtësuese dhe përvojë në proceset pjesëmarrëse. Pasi që fokusi 
i vlerësimit të është vendosur, anëtarët e komunitetit dhe shfrytëzuesit e shërbimeve, vetë vendosin 
për kriteret në bazë të të cilave dëshirojnë të vlerësojnë performancën e tyre. Pastaj gratë dhe burrat 
shënojnë shërbimet kundër atyre kritereve, pas të cilës një diskutim mbi rezultatet mundësohet. 
arsyet për rezultatet e ulëta duhet të diskutohen, si dhe masat dhe zgjidhjet për rritjen e performancës, 
duke përfshirë veprimet për qeverinë dhe qytetarët. është e rëndësishme që kjo të bëhet veçmas për 
burrat dhe gratë, pasi që rezultatet mund të ndryshojnë. duke e bërë këtë në mënyrë të ndarë, sigu-
ron që gratë të kenë mundësi të shprehin shqetësimet e tyre. në këtë mënyrë, gratë kanë mundësi të 
shprehin mendimet e tyre.  
Nga kush mund të aplikohet? nga Shefat e departamenteve për shërbimet përkatëse, të tilla si 
arsimi, shëndetësia dhe sektori i gjuhësisë. Gjithashtu mund të përdoret nga shoqëria civile si një pikë 
hyrjeje për të diskutuar dhe evokuar për shërbime më të mira. 

 

37 Pjesëmarrja dhe angazhimi i Grupeve të Qytetarëve, Zhvillimi i departamentit Social, Banka Botërore, konsultuar përmes internetit më 26-6-2012
38 idem
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10. aneKSet

Aneksi 1: Kompetencat komunale në komunat e Kosovës39

Kompetencat Komunale
Parimi i subsidiaritetit

Komunat duhet të ushtrojnë kompetencat e tyre në përputhje me parimin e subsidiaritetit
Kompetencat vetanake të Komunave
Komunat kanë kompetenca të plota dhe ekskluzi-
ve, për sa i përket interesit lokal, duke i respektuar 
standardet e përcaktuara në legjislacionin e zba-
tueshëm në fushat që vijojnë: 
a. zhvillimin lokal ekonomik; 
b. planifikimin urban dhe rural; 
c. shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin; 
d. zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe 

standardeve për kontrollimin e ndërtimit; 
e. mbrojtjen e mjedisit lokal; 
f. ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve pub-

like dhe komunale, duke përfshirë furnizimin 
me ujë, kanalizimi, trajtimin e ujërave të zeza, 
menaxhimin e mbeturinave, rrugëve lokale, 
transporti lokal dhe skemave të nxehjes 
lokale;  

g. përgjigje ndaj rasteve emergjente lokale; 
h. ofrimin e arsimit publik parashkollor, fillor, 

dhe të mesëm, duke përfshirë regjistrimin 
dhe licencimin e institucioneve edukative, pu-
nësimin, pagesën e rrogave, dhe trajnimin e 
instruktorëve dhe administratorëve të arsimit; 

i. promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut;

j. ofrimin e përkujdesit publik primar shënde-
tësor; 

k. ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbi-
meve të tjera të mirëqenies sociale siç është 
përkujdesi për të cenueshmit, strehimin famil-
jar, përkujdesin fëmijëror, përkujdesin për të 
moshuarit, duke përfshirë regjistrimin dhe 
licencimin e këtyre qendrave përkujdesëse, 
punësimin, pagesën e rrogave dhe trajnimin 
e profesionistëve të mirëqenies sociale;; 

l. banimin publik; 
m. shëndetësinë publike; 
n. licencimin e shërbimeve publike dhe objek-

teve, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me 
argëtimin, aktiviteteve kulturore dhe të lira, 
ushqimin, strehimin, tregjet, shitësit në rrugë, 
transportimin lokal publik dhe taksitë; 

o. emërimin e rrugëve, rrugicave, dhe vendeve 
të tjera publike; 

p. ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe 
hapësirës publike; 

q. turizmit; 
r. aktivitetet kulturore dhe të lira; 
s. çdo çështje që nuk është përjashtuar shpre-

himisht nga kompetenca e tyre, apo nuk i 
është përcaktuar një autoriteti tjetër; 

Kompetencat e dele-
guara të Komunave
autoritetet qendrore 
në Republikën e 
Kosovës u delegojnë 
përgjegjësi komu-
nave, në pajtim me 
ligjin, për kompeten-
cat vijuese: 
a) shënimet kadas-
trale; 
b) regjistrimin civil; 
c) regjistrimin e 
votueseve; 
d) regjistrimin e bi-
znesit dhe licencimit; 
e) shpërndarjen  e 
pagesave të ndihmës 
sociale (me përjash-
tim të pensioneve);  
f) mbrojtja e pyjeve 
që ndodhen në ter-
ritorin e komunës në 
kuadër të autorizi-
meve të deleguara 
nga autoriteti qendror, 
duke përfshirë edhe 
dhënien e licencave 
për prerjen e drunjve 
në bazë të rregullave 
të miratuara nga 
Qeveria;  
autoritetet qendrore 
në Republikën e 
Kosovës, mund t’u 
delegojnë kompe-
tenca shtesë komu-
nave, nëse është e 
nevojshme, në pajtim 
me ligjin. 
Kompetencat e 
deleguara duhet, 
në të gjitha rastet, 
të shoqërohen me 
financimin të nevo-
jshëm në përputhje 
me objektivat, stan-
dardet dhe kërkesat 
e përcaktuara nga 
Qeveria e Republikës 
së Kosovës.  

Kompetencat e zgjeruara të Komunave
disa komuna kanë kompetencat e tyre të zgjeruara 
vetanake në fushën e shëndetësisë, edukimit, dhe 
kulturës dhe do të kenë të drejtë të marrin pjesë në 
zgjedhjen e komandantëve të stacioneve policore, 
siç përcaktohet në nenet që vijojnë.  autoritetet 
qendrore në Republikën e Kosovës, monitorojnë 
ushtrimin e kompetencave të zgjeruara në pajtim 
me legjislacionin qendror, që parasheh qasje të 
barabartë në shërbimet publike; standarde mini-
male sasiore dhe cilësore në ofrimin e shërbimeve 
publike; kualifikime minimale të personelit dhe tra-
jnimit të tyre, parimet e përgjithshme për licencimin 
dhe akreditimin e ofrueseve të shërbimeve publike.  
Komunat që ushtrojnë kompetenca të zgjeruara ko-
munale mund të bashkëpunojnë me çdo komunë në 
ofrimin e shërbimeve të tilla.

Kompetencat e zgjeruara në përkujdesin dytë-
sor shëndetësor
Komuna e mitrovicës së Veriut, Graçanicës, Shtër-
pcës kanë kompetenca për ofrimin e përkujdesit dy-
tësor shëndetësore, duke përfshirë regjistrimin dhe 
licencimin e institucioneve të përkujdesit shëndetë-
sor, punësimin, pagesën e rrogave dhe trajnimit të 
personelit dhe administratorëve të përkujdesit shën-
detësor. 

Kompetencat e zgjeruara në shkollimin univer-
sitar 
Komuna e mitrovicës së Veriut,ka kompetencë për 
shkollimin e lartë, duke përfshirë regjistrimin dhe 
licencimin e institucioneve shkollore, punësimin, 
pagesën e rrogave dhe trajnimin e instruktorëve dhe 
administratorëve arsimor.  

Kompetencat e zgjeruara në fushën e kulturës
të gjitha komunat në të cilat komuniteti serb është 
shumicë, kanë kompetenca për të ushtruar përgjeg-
jësitë për çështjet kulturore, duke përfshirë mbrojtjen 
dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe relig-
jioze serbe dhe të tjerëve, brenda territorit komunal, 
si dhe për mbështetjen e komuniteteve lokale relig-
jioze, në pajtim me ligjin në zbatim. Komunat mund 
të bashkëpunojnë me çdo komunë tjetër në çështjet 
kulturore. 

E drejta e zgjeruara për pjesëmarrje në zgjedhjen 
e komandantëve të stacioneve policore lokale
Komunat, në të cilat komuniteti serb është shumicë, 
kanë kompetenca për të ushtruar të drejta të zgje-
ruara për pjesëmarrje në zgjedhjen e komandantit 
lokal, sipas ligjit për policinë.  

39  ligji nr. 03/l-040 për Vetëqeverisjen lokale
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Aneksi 2: Legjislacioni i rëndësishëm mbi çështjet gjinore, 
ligjet përkatëse

Ligji Kundër Diskriminimit (LKD) – ka hyrë në fuqi në Shtator të vitit 2004. Ky ligj thekson se, “Qël-
limi i këtij ligji është parandalimi dhe luftimi i diskriminimit, ngritja e shkallës së barazisë efektive dhe 
realizimi i parimit të trajtimit të barabartë të qytetarëve të Kosovës para ligjit.” ligji kundër diskriminim-
it ndalon diskriminimin e drejtpërdrejtë ose të tërthortë dhe përcakton të gjitha format e diskriminimit, 
duke përfshirë ngacmimin, viktimizimin dhe segragacionin. është e rëndësishme që barra e provës 
bie mbi palën e paditur, e cila duhet të dëshmojë se nuk ka pasur shkelje të parimit të trajtimit të bara-
bartë.” Ky udhëzim administrativ ka për qëllim që të themelojë rregullat praktike dhe  lehtësimet struk-
turore dhe fizike për zbatimin e Ligjit kundër Diskriminimit si dhe promovimin e trajtimit të barabartë 
për të gjithë personat pa diskriminim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në bazë të  gjinisë, moshës, 
statusit martesor, gjuhës, aftësive të kufizuara fizike apo mendore, orientimit seksual, kombit, bindjeve 
politike, sfondit etnik apo social, racës, pronës, lindjes ose statuseve të tjera të personave që preten-
dojnë që janë viktima të diskriminimit siç është paraparë në nenin 2 të ligjit kundër diskriminimit. më 
11 tetor 2005, Qeveria e Kosovës ka miratuar zbatimin e ligjit Kundër diskriminimit.  
Ligji Nr. 2004/32 më 20 Janar, 2006 për Familjen (Ligji për Familjen i Kosovës) kodifikon të drejtat 
e individëve brenda familjes. ndër të tjera, ajo rregullon procedurat martesore, marrëdhëniet ndërmjet 
prindit dhe fëmijës dhe ushqimin. në kuadër të këtij ligji dhe ligjit kundër dhunës në Familje ekzistojnë 
dispozita për rastet e dhunës kundër gruas brenda shtëpisë. Rastet e dhunës kundër të grave kanë 
të drejtë të kërkojnë kompensim. Për shembull, nëse një grua e cila ka vuajtur nga dhuna në familje 
zgjedh që të divorcohet nga burri i saj, ajo mund të marrë kompensim nga ai ose pasuria e tij. nuk ka 
procedime të posaçme për procedimin e rastit. Siç u tha më lart, fëmijët bien nën të njëjtën legjislaturë 
si të gjithë personat e tjerë. të drejtat e alimentacionit për divorc janë të garantuara me ligj në Kosovë, 
por nuk ka mekanizma funksional që sigurojnë këto të drejta në praktikë. në vend të kësaj, pagesa e 
alimentacionit është lënë nën vullnetin e mirë të palëve të përfshira në këtë rast partnerëve.  
Ligji për Trashëgiminë  kodifikon barazinë në trashëgimi siç përcaktohet në Nenin 3.1. “Të gjithë per-
sonat fizikë në kushte të njëjta janë të barabartë në trashëgimi”. Në aspektin teorik, Ligji për Trashëgi-
mi, përcakton çështjen e së drejtës për trashëgimi nga gratë pa asnjë diskriminim. Pa marrë parasysh 
pozitën e gruas në shoqëri, me këtë ligj ajo është e barabartë me burrin e saj. edhe pse e barabartë 
para ligjit, dhe për shkak të mentalitetit tradicional, shumë gra në Kosovë nuk e trashëgojnë pasurinë. 
Ka shumë raste  kur edhe në mënyrë vullnetare ato heqin dore nga pjesa që u takon për të ia lënë një 
anëtari tjetër mashkull të familjes. me këtë ligj, gruaja është paraparë të jetë trashëgimtare në linjën 
e parë të vazhdimësisë, kur ajo ka statusin e gruas ose ka pasur marrëdhënie jashtë-martesore me 
një trashëgimlënës për dhjetë vjet dhe ka fëmijë brenda pesë (5) viteve. në praktikë ligjore, ka shumë 
raste kur femrat kanë statusin e një fëmije ose kur ajo heq dorë nga të drejtat e saj për trashëgimi 
përmes në deklarate në gjykatë.  
Ligji i Punës që nga fillimi i vitit 2011, legjislacioni i Kosovës është pasuruar me një ligj të rëndë-
sishëm që rregullon marrëdhëniet në mes të punonjësit dhe punëdhënësit. dispozitat në këtë lidh 
garantojnë pagesën gjatë pushimit të lehonisë për një periudhë brenda 6 muajve, me opsion shtesë 
prej 6 muajsh me pagesë të reduktuar/pjesshme.  Shpesh bizneset private përcaktojnë moshën dhe 
gjininë në përshkrimet e punës, përkundër dispozitave të qarta ligjore kundër kësaj.  ndërsa nuk ka 
ndonjë ndryshim të dukshëm në pagë për të dy gjinitë, shumë njerëz shprehin frikën e tyre se ligji i ri 
do të jetë një burim për diskriminimin e grave. 
dispozitat që parashohin pushimin e lehonisë në këtë ligj, mund të vërtetojnë se janë një nga penge-
sat më të mëdha për gratë e reja për të gjetur punë, pasi është e pritshme që punëdhënësit privatë 
hezitojnë që të punësojnë gra të reja, të cilat përfaqësojnë nëna të mundshme. ndërsa aktualisht nuk 
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ka dëshmi për praninë e diskriminimit gjinor për shkak të dispozitave të ligjit mbi pushimin e lehonisë, 
në shumë diskutime është diskutuar se kjo do të paraqet një sfidë për inspektoratin e punës dhe in-
stitucionet e tjera përgjegjëse për sigurimin e barazisë. 
Ligji për mbrojtje kundër dhunës në familje përcakton një grup masash ligjore që synojnë mbrojtjen 
e viktimave të dhunës familjare. Ky ligj definon koncepte të tilla si dhuna në familje dhe marrëdhëniet 
familjare si dhe shpjegon se cilat lloje të masave të mbrojtjes dhe urdhëresave ekzistojnë si dhe pro-
cedurat që duhet të ndiqen në mënyrë që  të sigurohen ato. 
Programi i Kosovës kundër dhunës në familje dhe plani i veprimit 2011-2014 adreson çështje 
të rëndësishme siç është mungesa e bashkëpunimit mes institucioneve  që merren me dhunën në 
familje , niveli i ulët i kapaciteteve për adresimin e çështjeve të dhunës në familje në mesin e palëve 
të interesuara, mangësive në sistemin e referimit si dhe mungesa e infrastrukturash për të mbështetur 
viktimat. institucionet e Kosovës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe organizata ndërkombëtare në 
mënyrë aktive kanë kontribuar në hartimin e saj për pothuajse një vit. Programi ndjek tri objektiva: 

 ■ Të krijojë mekanizma efikas dhe gjithëpërfshirës për parandalimin e dhunës në familje; 
 ■ Të sigurojë mekanizma efikas për mbrojtjen e viktimave; 
 ■ Të sigurojë shërbime efikase për rehabilitimin dhe integrimin e viktimave dhe autorëve të dhunës 

në familje . 
Ky Program përfshin aktivitete të shumta që duhet të zbatohen nga viti 2011-2014 në mënyrë që të 
përmbushen objektivat.  themelimi i një mekanizmi monitorues dhe koordinues është parashikuar 
gjithashtu.  
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Aneksi 3:  Pyetjet udhëzuese  
në fushën tematike

Shëndeti dhe mirëqenia sociale
 ■ Çfarë shërbimesh ekzistojnë për shëndetësi dhe mirëqenie 

sociale në komunën tuaj? (p.sh klinika, spitale, ambulanca, 
mjekët, mamitë, programet e sigurimeve shëndetësore, pu-
nëtorët e rinj, rehabilitimi i drogës etj.) 

 ■ Sa mjek dhe infermier ekzistojnë për banor? 
 ■ Cilat janë sëmundjet e zakonshme? Për femra? Për 

meshkuj?
 ■ Sa e lartë është shkalla e vdekshmërisë  së foshnjave në 

komunën tuaj (shkalla e vdekjes së fëmijëve nën 5 vjet)? 
 ■ Sa e lartë është shkalla e vdekshmërisë në komunën tuaj 

(gratë që vdesin gjatë shtatzënisë dhe lindjes së fëmijës)? 
Pse mendoni se kjo është kështu?

 ■ Kush ka qasje në këto shërbime shëndetësore dhe so-
ciale? a jetojnë larg këta njerëz? a janë gratë shumë të 
zëna të vijojnë?  a mund të vendosin gratë të kërkojnë ku-
jdes mjekësor? (kush vendos në shtëpi?) a ka grupe me 
nevoja të veçanta? 

 ■ Sa kohë merr që të kenë qasje në këto shërbime, në aspek-
tin e distancës dhe kohës së pritjes? 

 ■ Cila është cilësia e shërbimeve? (standardet, kënaqsh-
mëria e njerëzve)

 ■ a shkojnë gratë për kontroll gjatë shtatzënisë? nëse jo, 
pse?  

 ■ Cilat janë grupet e rrezikuara? Gratë e veja? Romët? a 
marrin ndihmë sociale? a janë të gjitha grupet e varfra të 
regjistruara në mënyrë që të mund të marrin shërbime të 
sigurimeve shoqërore?  

arsimi dhe shkenca.  
 ■  Çfarë shkolla ekzistojnë në komunën tuaj? Çfarë arsimi for-

mal dhe joformal ofrohet?
 ■  Sa djem dhe vajza diplomojnë nga shkolla fillore? Nëse ka 

dallim pse ndodh kështu? 
 ■  Sa djem dhe vajza diplomojnë nga shkolla fillore? Nëse ka 

dallim pse ndodh kështu? Cilat janë pasojat? 
 ■  Cili është numri i braktisjes së shkollës në mesin e djemve/

vajzave? Çfarë i nxit nxënësit të braktisin shkollën? (dis-
tanca, siguria, arsyet financiare?) 

 ■  Cili është numri i nxënësve në klasë? 
 ■  a trajtohen në mënyrë të barabartë vajzat, djemtë dhe mi-

noritetet? a trajtohen në mënyrë të barabartë vajzat dhe 
djemtë në matematikë, gjuhë, dhe sporte? 

 ■  A ka objekte për njerëz me aftësi të kufizuara të ndryshme, 
a kanë ata qasje në edukim?  

Shëndeti dhe mirëqenia sociale
në Kosovë, statistikat kanë tre-
guar një raport të lartë të vdek-
shmërisë së nënave. në një nga 
seminaret trajnuese të BPGj-së 
të mbajtur në Kosovë, kjo çështje 
është diskutuar nga zyrtarë qe-
veritarë për të analizuar se pse 
po ndodh kështu.  ata diskutuan 
për qasjen e grave në kontrolle të 
rregullta, jo-funksionalizimin e am-
bulancës për shkak të problemeve 
të mirëmbajtjes, distancën deri në 
spital për kujdes të specializuar, 
dhe mungesën e mjekëve lokal. 
një numër i aktivitetesh është 
propozuar për të trajtuar këto 
çështje.  

Arsimi dhe shkenca 
Shkalla e lartë e braktisjes së 
shkollës së mesme nga vajzat 
mund të tregojnë preferencën për 
të investuar në arsimimin e të bi-
jve se sa të bijave, sepse arsimi i 
lartë nuk shihet si shumë i rëndë-
sishëm për vajzat.  Kjo mund të 
tregon që prindërit janë të paaftë 
për të paguar për shkollim. mund 
të ndodh edhe që vajzat janë mar-
tuar në një moshë të hershme. 
Ky është sinjalizuar si një prob-
lem veçanërisht i komunitetit rom 
në Kosovë. Gjithashtu mund të 
ndodhë që brenda klasës ata nuk 
janë të motivuar nga mësimdhë-
nësi, duhet të ulen në pjesën e 
pasme të klasës, madje dhe janë 
të ngacmuar.  Gjatë seminareve 
trajnuese të BPGj-së, zyrtarët qe-
veritarë kanë theksuar se distanca 
rrugore për vijimin e shkollës së 
mesme përbën një problem për 
vajzat, për arsye sigurie. në disa 
komuna, dhuna në shkollë është 
parë si problem. 
në mozambik, mungesa e tu-
aleteve për vajzat është një nga 
arsyet që vajzat janë mbajtur në 
shtëpi.
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 Bujqësia, pylltaria , zhvillimi rural 
 ■ Cilat aktivitete bujqësore ekzistojnë në komunën 

tuaj? a ka pyje? Çfarë aktivitete të tjera për zhvillim 
rural kryhen? Çfarë % e zhvillimit ekonomik është 
bujqësor?

 ■ Kush zoton toka? a kanë gratë qasje në prona?
 ■ Kush nga anëtarët e familjes vendos se çfarë të kul-

tivojnë?
 ■ Çfarë kultivojnë gratë dhe burrat në bujqësi? a ka 

ndonjë ndryshim? (p.sh gratë kultivojnë ushqim, 
burrat kultivojnë drithëra?  Çfarë detyra kanë gratë 
dhe burrat zakonisht në bujqësi? 

 ■ Kush ka qasje në inpute bujqësore? nëse u jepet 
familjeve, kush vendos se si përdoret?

 ■ Kush merr shërbime të zgjeruara bujqësore dhe tra-
jnime bujqësore? a kanë gratë kohë që të vijojnë 
trajnime të tilla? 

 ■ Kush ndjek panairet bujqësore? Kush merr pjesë?
 ■ Kush merr shërbime veterinare? 
 ■ Kush shet prodhimet bujqësore? Kush shet bagëti-

në? Për çfarë qëllimesh shiten prodhimet?

Zhvillimi ekonomik.  
 ■ Cilat janë burimet kryesore që kontribuojnë në zhvil-

limin ekonomik në komunën tuaj? (p.sh. bujqësia, 
minierat, pylltaria, etj)

 ■ Cilat janë burimet potenciale apo mundësitë për zh-
villimin ekonomik në komunën tuaj?  

 ■ a ka ndonjë program të veçantë për komunën tuaj 
për të nxitur bizneset e vogla, p.sh programe tra-
jnuese, programe krediti, shpengim i tatimit etj.?

 ■ Kush zotëron biznese në komunën tuaj? Gratë apo 
burrat?

 ■ a kanë burrat dhe gratë qasje në kredit? 
 ■ a janë standardet e licencimit të njëjta si për burra 

ashtu edhe për gra (a trajtohen në mënyrë të bara-
bartë)?

 ■ Çfarë pengesa ekzistojnë për gratë për të filluar një 
biznes?

 ■ Kush është punësuar? Cila është % e burrave dhe 
grave që përfshihen në punësimin formal? Cilat janë 
politikat e punësimit joformal(tregtia në rrugë, etj)?

 ■ Cila është % e pozitave udhëheqëse në kompani 
dhe biznese nga gratë në komunën tuaj? 

 ■ a respektohet ligji i punës nga bizneset në komunën 
tuaj?

 ■ A kanë njerëzit me aftësi të kufizuara qasje në pu-
nësim?  

Bujqësia, pylltaria, zhvillimi rural 
në Kosovë, gratë zakonisht nuk trashëgo-
jnë prona, tradicionalisht, vetëm të afërmit 
burra trashëgojnë, edhe pse tani ekzis-
ton një ligj në Kosovë që i referohet në 
mënyrë eksplicite të drejtës së grave për 
trashëgimi.  Kjo do të thotë  që meshkujt 
zotërojnë tokën, dhe për këtë arsye është 
e mundshme që ata të vendosin se çfarë 
të kultivojnë në të, kush punën tokën dhe 
si. Gratë mund të kenë bahçen e tyre, 
duke bërë furnizimin e familjes me vi-
taminat dhe mineralet e nevojshme.  Por 
meqenëse është e vogël dhe nuk shitet 
në sasi të mëdha në treg, kjo punë mund 
të duket si jo e rëndësishme. trajnimet 
bujqësore u ofrohen burrave, por jo edhe 
grave edhe pse gratë kontribuojnë në 
mënyrë të konsiderueshme në prodhimin 
bujqësor.   

Zhvillimi ekonomik
Shpesh gratë kanë më pak qasje në 
kredi, sepse ato nuk kanë hipotekë pasi 
që nuk zotërojnë prona dhe/ ose janë më 
pak të arsimuara dhe kanë më pak njo-
huri për të filluar një biznes. Gjithashtu, 
ndodh që nuk mund të pranohet nga sho-
qëria që gratë kanë biznesin e tyre. Pra, 
është e rëndësishme të analizohet se 
çfarë pengon gratë të fillojnë një biznes 
dhe të udhëheqin atë. Kur të punësohen, 
ato nuk mund të marrin përfitime të plota 
sipas ligjit) p.sh pushimi i lehonisë, paga 
të barabarta). në vend të parë kompanitë 
e shohin çështjen e pushimit të lehonisë 
si një pengesë për të punësuar gratë.  
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Shërbimet publike, mbrojtja civile. 
 ■ Çfarë shërbime publike ekzistojnë që nuk janë për-

mendur në grupet tjera tematike? 
 ■ Çfarë infrastrukture ka ndërtuar komuna? Kush 

është përgjegjës për mirëmbajtje?
 ■ Kush përfiton më shumë nga kjo infrastrukturë?
 ■ Kush përdor shërbimet e ujit më së shumti? Për 

çfarë?   
 ■ Kush përdor rrugët? Kush zotëron makina? Kush ec 

në këmbë? 
 ■ a ndjehen gratë të sigurta nga dhuna? (p.sh. dhuna 

në familje, ngacmimi seksual, trafikimi?) 
 ■ a ka zyrtarë policor të trajnuar posaçërisht për gratë 

të cilat kanë vuajtur nga dhuna në familje?

Kultura, rinia dhe sporti 
 ■  Çfarë lloj kulture është nxitur nga qeveria, nëse 

është bërë ndonjëherë? a janë adresuar nevojat e 
të rinjve? Cilat sporte janë promovuar? Ka ngjarë që 
futbolli u intereson më së shumti djemve, a ka sporte 
që u interesojnë vajzave? martesa e hershme mund 
të shihet si problem. nga ana e tjetër, ka pasoja për 
shëndetin dhe shkallën e vdekshmërisë së nënave.  

 ■  Çfarë objekte ekzistojnë për kulturë? Çfarë objek-
te/shërbime ekzistojnë për të rinjtë? Çfarë objekte 
sportive ka komuna juaj?

 ■  a ka programe speciale për artistët? (vallëzim, pik-
turë, teatër, etj.)

 ■  Cilat janë nevojat e të rinjve femra dhe meshkuj? 
 ■  Sa është shkalla e shtatzënive adoleshente? nëse 

cilësohet të jetë e lartë, pse është kështu? 
 ■  Cila është mosha mesatare e vajzave për martesë? 

a  ndodhin martesa të hershme (16 vjeç ose më e 
re) në komunën tuaj? nëse po, cilat janë pasojat?

 ■  Cila është shkalla e papunësisë për të rinjtë? Për 
djem dhe vajza? Cilat janë arsyet për papunësi? 

 ■  Për çfarë arsimi të lartë dhe zhvillimi të mëtejshëm 
të aftësive kanë nevojë?

 ■  a ka objekte sportive për vajza dhe djem? Cilat 
sporte promovohen? a do të jetë kjo në interes të 
djemve dhe vajzave?

 ■  a ka programe special për të rinjtë? a ka ngritje të 
vetëdijesimit për përdorimin e kontraceptivëve dhe 
drogës? a janë kontracepsionet në dispozicion për 
të gjithë dhe a janë të përballueshme?  

Shërbimet Publike, mbrojtja civile  
Grave u duhet ujë për gatim, larje, 
pastrim, por ato nuk kanë qasje në 
kohët kur u duhet atyre? a kanë 
gratë ndonjë rol në shërbimet e 
mirëmbajtjes? Cilat janë kushtet 
sanitare?  Është e lehtë të flitet për 
rrugët sepse të gjithë përfitojnë, por 
çfarë për ata që zotërojnë një mak-
inë? në çfarë gjendje janë trotuaret 
dhe a janë kalimet e sigurta për ata 
që ecin, për ata me karroca etj. Sa i 
përket çështjeve të mbrojtjes civile, 
çështje të tilla si dhuna në familje, 
ngacmimi seksual në vendin e pu-
nës, duke përfshirë atë në kuadër 
të komunës dhe llojet e dhunës që 
ndodhin kundrejt grave. a janë for-
cat policore të pajisura në mënyrë 
adekuate që merren me këtë punë. 
a ka shtëpi të sigurta në dispozi-
cion? 

Kultura, rinia dhe sporti 
Kultura mund të jetë një mjet i 
pranueshëm për promovimin e di-
versitetit në shprehje artistike. në 
veçanti, arti mund të përdoret për 
grupet e margjinalizuara të shprehin 
veten e tyre. aktivitetet sportive janë 
të rëndësishme për të gjitha palët 
djemtë dhe vajzat, burrat dhe gratë 
por a kanë të gjithë qasje dhe a janë 
objektet në dispozicion për të gjitha 
grupet, p.sh  a ka ekipe futbolli për 
djem dhe vajza, a ofrohen sporte të 
tilla si gjimnastikë. Veçanërisht për 
të rinjtë, martesa e hershme mund 
të jetë problem siç është në Kosovë 
dhe në disa rajone. në anën tjetër 
kjo ka pasoja për shëndetin dhe 
shkallën e vdekshmërisë së vajzave 
të reja shtatzëna dhe mund të pen-
gojë edukimin e mëtutjeshëm. droga 
dhe dhuna në shkolla janë çështje të 
tjera që duhet të trajtohen së bashku 
me mësuesit dhe prindërit.
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Pjesëmarrja e grave në politikë
 ■  a janë gratë e përfshira në procesin e vendim-marrjes 

në nivel lokal p.sh. në fshatin e tyre dhe /ose komuna? 
a ka ndonjë mekanizëm ose rregullore në komunën 
tuaj (drejtoria përkatëse) që siguron pjesëmarrje të 
barabartë të grave dhe burrave në konsultime para 
miratimit të buxhetit dhe planifikimit të programit?  
Çfarë pengesa kanë parandaluar gratë dhe vajzat 
nga pjesëmarrja kuptimplotë dhe përfshirja e tyre në 
vendimmarrje? Çfarë hapa specifik mund të merren 
për të rritur përfshirjen e tyre?

 ■  a konsiderohen për kandidaturë edhe burrat edhe 
gratë? a janë liderët e partive politike duke inkurajuar 
gratë që të jenë pjesë e listave të votimit? 

 ■  a ka mundësi për ngritjen e kapaciteteve për gratë 
kandidatë në zgjedhjet lokale? nëse po, kush po e 
bën këtë?

 ■  a kanë gratë dhe burrat mundësi të barabarta për të 
votuar në zgjedhje? a po votojnë familjet si një?  a 
është “votimi familjar” praktikë e njohur dhe e pranuar 
për komunitetin tuaj ose komunën?  

 ■  a ka programe që kanë për qëllim ndërtimin e kapac-
iteteve dhe aftësive udhëheqëse të grave?

 ■  Sa gra dhe sa burra janë duke drejtuar drejtoritë në 
komunën tuaj?

 ■  a janë ngritur nevojat dhe çështjet e grave në kuv-
endin komunal?

Pjesëmarrja e grave në politikë
në shumë shoqëri, jeta publike 
është e dominuar nga meshkujt 
sepse nuk shihet si e përshtat-
shme për gratë të marrin pjesë, të 
jenë të zëshme dhe të pranishme. 
Zakonisht, ka vetëm disa gra të 
cilat kandidojnë. Për më tepër, 
votuesit femra janë penguar nga 
procedurat e regjistrimit, duke vo-
tuar procedura që japin kontroll 
zërit të grave tek burrat e tyre, 
ose nga mungesa e mobilitetit 
që i ndalon ato nga votimi.  Gratë 
kanë nivel të ulët të edukimit dhe 
zakonisht janë më pak të infor-
muara në lidhje me procesin 
zgjedhor, domethënien e zgjed-
hjeve dhe të drejtën për të votuar. 
Pengesat politike për kandida-
tet femra përfshijnë mungesën e 
mbështetjes partiake.  Kjo është 
mishëruar në mungesën e buri-
meve financiare dhe burimeve të 
tjera për financimin e kampanjave 
të grave për të rritur kredibilitetin e 
tyre politik, social dhe ekonomik. 
Kuotat u japin grave më shumë 
qasje në pozita vendimmarrëse 
dhe mund të jenë të dobishme 
në rritjen e numrit të grave, duke 
i bërë të dukshme dhe „normale“ 
në pjesën e politikës. megjithatë, 
udhëheqja e ndjeshme gjinore 
shkon përtej numrave dhe duhet 
të përfshijë ndjeshmërinë ndaj 
shqetësimeve të të dyja palëve, 
burrave dhe grave.
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Aneksi 4: Lista kontrolluese gjinore për komunat

tick the box “yes” or “no”, and add comments on why you chose that response

Pyetje Faktet mbështetëse po jo Komentet
1. a janë konsultuar 

të dyja palët, 
burrat dhe gratë 
për procesin e 
planifikimit dhe 
buxhetimit?

a. a janë ftuar burra dhe gra dhe a kanë 
marrë dokumentet përkatëse?

b. a ishin të paktën 30% e pjesëmarrësve 
gra?

c. a kanë ngritur  gratë zërin e tyre për të 
vënë përpara prioritetet e tyre,idetë dhe 
shqetësimet në takime?  

2. a janë adresuar 
çështjet gjinore 
në sektorin e 
shëndetësisë?

a. A janë shqetësimet gjinore specifike në 
shëndetësi të adresuara në plan dhe 
buxhet?

b. A ka aktivitete specifike që kanë për qëllim 
përmirësimin e shëndetit të nënave?

c. a adresohet cilësia e shërbimeve të ofru-
ara?

3. a janë adresuar 
çështjet gjinore 
në sektorin e 
edukimit?

a. A janë paraqitur masa specifike që inkura-
jojnë vajzat dhe djemtë për të vijuar 
shkollën? 

b. a janë trajtuar çështjet gjinore të shkollës 
së mesme në plan dhe buxhet? (siguria, 
rritja e ndërgjegjësimit dhe parandalimi i 
martesës së hershme, qëndrimi i mësimd-
hënësve etj) 

c. a është adresuar cilësia e arsimit?
4. a janë adresuar 

çështjet gjinore 
në sektorin e 
bujqësisë?

a. a kanë të dy palët, gratë dhe burrat qasje 
në shërbimet bujqësore të tilla si fara, 
subvencione, trajnime, pjesëmarrje në 
panaire? Cila është % e burrave dhe 
grave që përfitojnë nga këto programe në 
mënyrë të dRejtëPëRdRejtë?

b. a mund të kenë gratë qasje në kredi për të 
investuar në prodhim dhe/ose në për-
punim?

c. Si është duke u trajtuar çështja e 
trashëgimisë së pronës për gratë?

5 a janë adresuar 
çështjet gjinore 
në sektorin 
ekonomik?

a. A ka masa specifike ose aktivitete për 
gratë që dëshirojnë të fillojnë një biznes? A 
janë këto të nevojshme?

b. a respektohen ligjet e punës, veçanërisht 
sa i përket pushimit të lehonisë dhe 
pushimit të atësisë?
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6 a janë aktivitetet 
sportive dhe kul-
turore të adresu-
ara për burrat 
dhe gratë, djemtë 
dhe vajzat?

a. a janë aktivitetet sportive në dispozicion të 
vajzave, në të cilat ato janë të interesuar, 
në masë të barabartë me djemtë?

b. a ka programe të veçanta, për djemtë dhe 
vajzat?

c. a promovohen ngjarjet kulturore të cilat 
nxisin diversitetin dhe përfshijnë minorite-
tet dhe gratë?  

7. a janë adresuar 
çështjet gjinore 
në sektorin social 
dhe atë të sig-
urisë?

a. a kanë të dyja palët, gratë dhe burrat 
qasje në shërbime sociale? 

b. a adresohen pengesat e grupeve të 
veçanta rreth qasjes së tyre në shërbime 
të sigurimit social?

c. a janë trajnuar zyrtarët policor rreth 
mënyrës së ballafaqimit me dhunën në 
familje dhe çështjet e tjera të sigurisë me 
të cilat gratë përballen?

d. a janë marrë masa për përmirësimin e 
sigurisë së grave?

8. A do të përfitojnë 
burrat dhe gratë 
në të njëjtën 
mënyrë nga çdo 
infrastrukturë e 
buxhetuar?

a. Prioritet i kujt është? meshkujt apo femra?
b. Kush janë përdoruesit? 
c. a është duke u përgjigjur infrastruktura 

ekzistuese nevojave të të gjithë për-
doruesve? (p.sh vendndodhja, cilësisë, 
ndërtimi) 

9. A do të përfito-
jnë burrat dhe 
gratë nga ndonjë 
trajnim i ofruar në 
komunë?

a. a janë ftuar të dy palët, burrat dhe gratë 
në ndonjë trajnim të ofruar në komunë 
(nga sektori privat, shoqëria civile ose 
qeveria)?   

b. a janë duke adresuar kurset e trajnimit 
dhe ngjarjet për ngritjen e vetëdijesimit të 
organizuara në  komunë shqetësimet e të 
dy palëve, burrave dhe grave? 

10. a është komuna 
duke e adresuar 
çështjen e 
barazisë gjinore 
në vendin e pu-
nës?

a. a janë marrë masa për nxitjen e grave në 
kuadro më të lartë?

b. a kanë zyrtarët për çështje gjinore një 
mandat të qartë, kushtet dhe konditat?

c. a ekziston ndonjë politikë gjinore, duke 
përfshirë parandalimin e ngacmimit sek-
sual?

d. a janë gratë në gjendje të kombinojnë 
kujdesin ndaj fëmijëve dhe punën?
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