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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

Gratë të flasin dhe zërat e tyre të dëgjohen...
Intervistë me zj. Rahel Boesch, zëvendësdrejtore e SDC në Shqipëri

1. Duke vlerësuar shumë kontributin e SDC në
mbështetjen e decentralizimit dhe demokratizimit
të qeverisjes vendore në Shqipë ri përmes
projekteve të ndryshme do të donim të njihnim
lexuesin me ndikimin që kane patur këto projekte
në nxitjen e barazisë gjinore në Shqipëri?
Bashkëpunimi Zviceran në Shqipëri po mbështet
një gamë të gjerë projektesh në tre sfera kryesore:
Demokratizim dhe decentralizim, zhvillim i sektorit
privat dhe shërbime sociale së bashku me
infrastrukturën bazë. Në të gjitha projektet Bashkëpunimi Zviceran sheh
pjesëmarrjen e barabartë në vendim-marrjen politike dhe mundësimin e
barabartë të shërbimeve dhe infrastrukturës për gratë dhe burrat si një
kusht i rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm. Standardizimi i barazisë
gjinore ka aspekte dhe nivele të ndryshme: nëpërmjet trajnimit të vazhduar
të të gjithë partnerëve tanë zbatues. Ne kemi kontribuar në rritjen e
ndërgjegjësimit për boshllëqet e barazisë gjinore. Është kusht për të kuptuar
që pabarazia gjinore dhe përjashtimi i grave – që është gjerësisht i përhapur
në Shqipëri – nuk është çështje vetëm e dëshirës së mirë dhe pengesë për
zhvillimin njerëzor, por një çështje e të drejtave të njeriut. Nxitja e barazisë
gjinore është pjesë e detyrimeve të Shqipërisë në bazë të legjislacionit të
saj të brendshëm dhe të së drejtës ndërkombëtare. Kjo natyrisht përbën
një bazë të mirë për të kujtuar vazhdimisht partnerët tanë për rëndësinë e
mundësimit që gratë të flasin dhe zërat e tyre të dëgjohen. Ne mbështesim
barazinë gjinore nëpërmjet PDZHL-së (Program i Decentralizimit dhe
Zhvillimit Lokal).
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Bashkëpunimi Zviceran mbështet gjithashtu
një sërë iniciativash të ndërmarra nga
shoqatat e grave; së fundmi ne kemi
mbështetur edhe ndërtimin e një OJQ-je
të re për gratë në zonat rurale të Zonës së
Pukës si një rezultat i projektit tonë për nxitjen
e organizatave të fermerëve. Ju pyesni për
ndikimin – nuk është e lehtë të matet ndikimi,
por ne mendojmë që ne me krenari mund të
themi që se Bashkëpunimi Zviceran është
një pjesë aktive e rrjetit në rritje e sipër –
që përbëhet nga partnerë kombëtarë dhe
ndërkombëtarë – që e marrin problemin e
barazisë gjinore me seriozitet.

2. Si e konsideroni gjendjen në fushën e
barazisë gjinore në Shqipëri, a ka ndryshuar
në vitet e fundit?
Është e vështirë të thuhet – unë do të
thosha që ndërgjegjësimi i boshllëqeve dhe
problemeve në lidhje me barazinë gjinore
është rritur; Strategjia Kombëtare për
Barazinë Gjinore dhe Zhdukjen e Dhunës në
Familje është pa dyshim një përparim i madh
dhe e njëjta mund të thuhet për ligjin e ri për
barazinë gjinore – pasi ai përkufizon jo vetëm
qëllimet strategjike por ka një plan veprimi
me masa tepër konkrete. Një ndër shtatë
objektivat strategjike është edhe fuqizimi i
grave nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes së
tyre në vendim-marrjen politike. Në mënyrë
konkrete kjo përqendrohet konkretisht
edhe në nivelin lokal. Shkurtimisht do të
thosha që në kuptimin e ndërgjegjësimit për
boshllëqet e barazisë gjinore dhe në termat
e situatës së kuadrit strategjik dhe ligjor
është përmirësuar, por deri tani kjo është e
ashtuquajtura korniza “mundësuese” – dhe
ajo që kërkohet më shumë tani është vënia
në zbatim. Një hap i parë do të ishte trajnimi
dhe ndërgjegjësimi për këtë legjislacion në
nivel lokal, dhe të kuptuarit e pengesave
praktike të barazisë që duhet të trajtohen në
të ardhmen.

3. Çfarë përvoje të pjesëmarrjes së gruas
në qeverisjen vendore në Zvicër mund t'i
përcjellim lexuesit shqiptar?
Në Zvicër përqindja e grave të zgjedhura
si anëtare të këshillave bashkiake si dhe
atyre të zgjedhura si kryetare bashkish ka
ardhur duke u rritur vazhdimisht në vitet
e fundit. Natyrisht, shumë gra preferojnë
të përfshihen në politikë në nivel lokal,
meqenëse institucionet politike lokale
dukent se janë më lehtë të arritshme dhe të
mundshme se institucionet kantonale dhe
kombëtare. Por shumë vëzhgues thonë
që shkaku kryesor për rritjen e pranisë së
grave është tërheqja e burrave nga politika
lokale, veçanërisht në komunat e vogla.
Këto funksione politike kanë humbur
reputacionin e tyre dhe nuk janë shumë
mirë të paguara (nëse paguhen), kështu
që shumë kandidatë meshkuj e humbasin
interesin dhe e përqendrojnë interesin e tyre
në nivelet rajonale dhe kombëtare. Padyshim
që këshilltaret gra janë të vlerësuara për
integritetin, përkushtimin dhe kompetencën
e tyre në pjesën më të madhe të rasteve
dhe kryetaret femra të bashkive janë ndër
drejtuesit më të suksesshëm.

4. E konsideroni këtë çështje të vetë grave
apo të gjithë shoqërisë?
Nxitja e barazisë gjinore është qartësisht
ndërmjet të tjerash një çështje kyç për të
gjithë shoqërinë. Gratë mund të fitojnë
influencë vetëm nëse shoqëria dhe drejtuesit
e saj meshkuj i dëgjojnë ato. Nxitja e barazisë
ndërmjet burrave dhe grave do të thotë që
marrëdhëniet gjinore të ndryshojnë: Burrat
dhe gratë duhet të ndryshojnë perceptimet
e tyre për njëri-tjetrin, si dhe qëndrimet dhe
sjelljet. Të kuptuarit e barazisë gjinore duhet
të jetë një çështje për ata që janë në fuqi:
Vetëm nëse vendim-marrësit politikë dhe
ekonomikë, administrata dhe partitë politike
e marrin barazinë gjinore me seriozitet,
vetëm nëse barazia gjinore nxitet në mënyrë

5. Shqipëria sapo përfundoi fushatën e
zgjedhjeve parlamentare me një kod të ri
zgjedhor që nxit pjesëmarrjen e gruas në
politikë. A mendoni se mund të ndikojë ky
në një pjesëmarrje më të madhe të grave në
vendimmarrjen vendore?
Ligji elektoral parashikon një kuotë prej 30
për qind gra, duke kërkuar një në tre vende
në listë të jetnë grua. Përveç kësaj, ligji i ri
për barazinë gjinore insiston që 30 për qind
që emërohen në administratën bashkiake
dhe komunale pas zgjedhjes të jenë gra –
kështu ky është një ligj i shkëlqyeshëm që
duhet dhe shpresojmë të sjellë një rritje të
pjesëmarrjes së grave në përfshirjen e tyre
në nivel lokal. Ajo që është e rëndësishme,
është që partitë politike të zbatojnë këtë
ligj - dhe qytetarët – gratë dhe burrat të
informohen në nivel lokal për këtë ligj dhe të
kërkojnë zbatimin e tij.

6. Çfarë ka planifikuar dhe si do të ndikojë
Organizata e Bashkëpunimit Zviceran
përmes projekteve që mbështet për të patur
më shumë gra kryetare komune e bashkie
në zgjedhjet e afërme vendore?
Tashmë, Bashkëpunimi Zviceran në Shqipëri
po përgatit strategjinë e re të bashkëpunimit
për vitin 2010 deri në vitin 2013. Programi i ri
i vendit po zhvillohet në konsultim të ngushtë
me partnerët tanë qeveritarë dhe jo-qeveritarë
në Shqipëri. Ai është në harmoni të plotë
me Strategjinë Kombëtare për Zhvillimin
dhe Integrimin duke përfshirë strategjitë
sektoriale për decentralizimin dhe strategjinë
gjithëpërfshirëse për barazinë gjinore. Në
sferën për mbështetjen e demokratizimit
dhe decentralizimit ne do të vazhdojmë të
forcojmë pjesëmarrjen e grave nëpërmjet

programit ekzistues PDZHL (Demokratizimi
dhe Zhvillimi Lokal) në qarkun e Shkodrës.
Në nivel kombëtar, ne do të përpiqemi të
trajtojmë barazinë gjinore në rritje në nivelin e
komunave dhe bashkive në funksionin tonë
si pika drejtuese qendrore e Grupit Sektorial
të Punës për Decentralizimin. Për më tepër,
Bashkëpunimi Zviceran ka mbështetur
nga fillimi rolin e UNIFEM-it në Shqipëri
dhe vazhdon të mbështesë programin e
përbashkët të OKB-së për barazinë gjinore
nëpërmjet kontributit të saj shumë-vjeçar
për fondin e koherencës të OKB-së. Kjo për
shkak se Bashkëpunimi Zviceran në Shqipëri
e konsideron rolin e UNIFEM-it në rritjen e
ndërgjegjësimit, ndërtimin e kapaciteteve
dhe përpjekjeve për barazi gjinore, duke
përfshirë zbatimin e legjislacionit të ri si kusht
kryesor. Përveç kësaj, tashmë ne po shohim
mundësitë për të mbështetur në mëmyrë
mënyrë
të drejtpërdrejtë
udhëheqjen
politike të grave.
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sistematike dhe integrohet në jetën politike
si dhe në çështjet ekonomike dhe sociale,
gjërat mund të ndryshojnë në një periudhë
afatgjatë.

7. Duke ju falenderuar për bisedën do
të donim të dinim vlerësimin tuaj për
bashkëpunimin me Shoqatën e Bashkive.
Ne jemi të bindur që Shoqata e Bashkive
– së bashku me Shoqatën e Komunave –
janë një kusht kryesor për decentralizimin e
suksesshëm në Shqipëri. Shoqatat mund të
jenë një kanal unik informacioni për realitetin
e organeve të pushtetit lokal. Duke mbledhur
dhe analizuar përvojën e anëtarëve të tyre,
duke nxjerrë mësime nga terreni, ato mund
të jenë tepër të dobishme për formesimin
formësimin e procesit të decentralizimit në
një mënyrë realiste dhe të përshtatshme.
Kështu, ato mund t’u japin organeve të
pushtetit lokal një zë në vendim-marrjen
politike. Natyrisht, një gjë e tillë nuk është
e lehtë dhe ne vlerësojmë mënyrën se si
Shoqata e Bashkive po trajton sfidat që ajo
has. Ne tashme e kemi mbështetur atë në
disa aktivitete të suksesshme dhe ne po
shqyrtojmë vazhdimin e kësaj mbështetjeje
në të ardhmen.
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Projekti “Barazi Gjinore në Qeverisje” vazhdon trainimet
për pushtetin lokal “Konceptet bazë të Përkatësisë Gjinore për Qeverisjen Vendore”
E parë nga perspektiva e zhvillimit të qëndrueshëm dhe e mirëqeverisjes, barazia
gjinore është e rëndësishme jo vetëm për sa
u përket aktiviteteve të ndryshme në të cilat
burrat dhe gratë angazhohen por veçanërisht
për pabarazitë ndërmjet dy gjinive të cilat ekzistojnë në jetën publike dhe private të tyre. Me
qëllim sigurimin e mundësisë së pjesëmarrjes
së barabartë të burrave dhe grave në aktivitetet ekonomike, sociale dhe politike, është
thelbësor zhvillimi dhe implementimi i planeve
të cilat kanë si qëllim arritjen e barazisë gjinore.
Për shkak të afërsisë që kanë me qytetarët, institucionet e pushtetit vendor përbëjnë bazën
për reforma të tilla të cilat çojnë drejt mundësive të barabarta për përdorimin e shërbimeve
dhe krijimin e mundësive të barabarta për burrat dhe gratë.
Qeveria Shqiptare është angazhuar për arritjen e barazisë ndërmjet burrave dhe grave
me anë të disa dokumentave kombëtare
dhe ndërkombëtare. Në ligjin për Barazinë
Gjinore në Shoqëri (nr. 9970, dt. 24.7.2008)
dhe Ligjin kundër Dhunës në Familje (nr. 9669,
dt. 18.12.2006) janë specifikuar konkretisht
roli dhe përgjegjësia që pushteti vendor ka
në këtë proces reformash. Në këtë moment
detyra kryesore e Pushtetit Vendor është të
koordinojë çështjet e përkatësisë gjinore me
ato të Pushtetit Lokal, që me fjalë të tjera do
të thotë të përkthehet përmbajtja e këtyre dy
ligjeve në veprime konkrete në nivel lokal. Së
fundmi ajo që ka më shumë rëndësi është se

Bashkia Klos

Bashkia Kukës

gjërat duhet të përmirësohen për gratë, burrat,
djemtë dhe vajzat. Qytetarët dhe vendimmarrësit duhet të ndiejnë dhe shikojnë se njohuritë
për përkatësinë gjinore, strukturat e përkatësisë gjinore dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga
çështjet e përkatësisë gjinore kanë kuptim në
rezultatet reale të planeve të zhvillimit lokal.
Projekti me financim të qeverisë Austriake “Barazi në Qeverisje” (BnQ), mbështet Qeverinë
Shqiptare në zbatimin e Strategjisë Kombëtare
për Barazinë Gjinore dhe kundër Dhunës në
Familje. Objektivi i parë i kësaj strategjie parashikon krijimin e njohurive për barazinë gjinore
dhe krijimin e strukturave në nivelet e Pushtetit
Qendror dhe Vendor.
Për këtë qëllim projekti BnQ zhvillon trajnimin
intensiv 2-ditor “Konceptet Bazë të Përkatësisë
Gjinore për Qeverisjen Vendore” për ngritjen e
kapaciteteve tek punonjësit e bashkive, për të
ndërmarrë reforma përkatëse që do të sigurojnë mundësi të barabarta për gratë dhe burrat
për të kontribuar dhe përfituar nga proceset e
zhvillimeve lokale. Grupi kryesor i punonjësve
të bashkive që janë trajnuar vijnë nga sektorët
e Planifikim-Zhvillimit, Arsimi, Shëndetësia,
Shërbimet Sociale, Financa, Pika Fokale për
Barazinë Gjinore në bashki, si dhe çdo specialist tjetër i sugjeruar nga kryetari i bashkisë.
Qëllimi i këtyre trajnimeve është krijimi i një grupi
ekspertësh në pushtetin lokal deri në një nivel
të tillë që të jenë të aftë të identifikojnë, planifikojnë, zbatojnë dhe vlerësojnë përgjegjësitë e

Bashkia Laç

Objektivat specifike të trajnimit janë:
-

Të prezantojë pjesëmarrësit me fjalorin
formal për të avancuar në konceptet e
përkatësisë gjinore, barazisë gjinore, dhe
qeverisjes së barabartë gjinore në njësitë e
qeverisjes lokale.

-

Të pajisë pjesëmarrësit me aftësitë e
nevojshme për tu përfshirë në të ardhmen
në aktivitete që kanë të bëjnë me zbatimin
e Strategjisë për Barazinë Gjinore dhe
Kundër Dhunës në Familje (analiza gjinore,
planifikimi me orientim gjinor, monitorimi
specifik gjinor, statistikat gjinore)

-

Të familjarizojë pjesëmarrësit me kuadrin e
politikave kombëtare dhe ndërkombëtare
si dhe strategjitë për arritjen e barazisë
gjinore (strukturat, aktorët, ligjet, etj.).

-

Të rrisë vetëbesimin dhe aftësitë e pjesëmarrësve për tua përcjellë njohuritë e marra gjatë trajnimit dhe rezultatet e trajnimit
kolegëve të tyre në bashki apo prefektura.

-

Të ngrejë kapacitetet e pjesëmarrësve për
përfshirjen e tyre në nivelet e planifikimit,
zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të
përgjegjësive gjinore në pushtetin vendor.

Gjatë periudhës janar-maj 2009, projekti BnQ
organizoi trajnime me punonjësit e bashkive
dhe përfaqësues të shoqërisë civile në 15
bashki: Kukës, Shkodër, Lezhë, Laç, Klos, Rubik, Gramsh, Librazhd, Kamëz, Krujë, Bajram
Curri, Koplik, Rrëshen, Burrel, Bulqizë.
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përkatësisë gjinore. Trajnimi nuk ka për qëllim
vetëm krijimin e njohurive për konceptet gjinore
por gjithashtu vendosjen e konsensusit se anshmëria me bazë gjinore dhe sjelljet diskriminuese janë të papërshtatshme. Ato vështirësojnë dhënien e shërbimeve të qëndrueshme
dhe me kosto të ulët, si rrjedhim pengojnë zhvillimin social dhe ekonomik.

Trajnimi ndihmoi pjesëmarrësit të familjarizohen
me konceptet e barazisë gjinore dhe mjetet
për analizën gjinore. Gjatë këtyre trajnimeve u
shpërndanë dokumente kryesore ligjore politikash që i referohen arritjes së barazisë gjinore.
Për më tepër u shpjegua pozicioni i Pikës Fokale
Gjinore – struktura zyrtare e parashikuar me ligj
për të monitoruar dhe drejtuar përgjegjësitë e
përkatësisë gjinore në nivelin e njësive të pushtetit vendor. Në fund të trajnimeve stafi i bashkive identifikoi një sërë veprimesh për arritjen
e barazisë gjinore si një hap drejt integrimit të
problematikës së barazisë gjinore në programet dhe projektet e nivelit të pushtetit lokal.
Deri në fund të nëntorit 2009, projekti BnQ do
të zhvillojë trajnimin “Konceptet bazë të Përkatësisë Gjinore Për Qeverisjen Vendore” edhe
në 16 bashki të tjera.
Aktivitetet pasuese në vitin 2010 do të konsistojnë në mbështetjen e Pikave Fokale të
emëruara si dhe trajnime specifike për Njësitë e
Pushtetit Vendor në një grup të zgjedhur bashkish “Monitorimi me fokus barazinë gjinore për
Qeverisjen Vendore” dhe “Analiza Gjinore/Integrimi i Barazisë Gjinore nga Pushteti Vendor”
Kryetarët dhe Bashkitë e interesuara janë të
lutur të kontaktojnë me zyrën e projektit BnQ
me e-mail office@eig-al.org; ose me telefon
kontaktoni Znj. Bitro 069 40 46 777
Dolly Wittberger

Dolly WITTBERGER
Drejtore e Projektit EiG
Bashkia Shkodër

Bashkia Gramsh
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Interviste me Zj. Eri Çobo, nënkryetare e Bashkisë Fier
Për një Qeverisje të mirë Vendore
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Zj. Çobo prej disa vitesh jeni nënkryetare e

Sa ndikon profesionisti i mirë siç jini ju në

Bashkisë së Fierit, një pozicion sa i rëndësishëm

realizimin e detyrës së nënkryetares së

aq dhe me ngarkesë e përgjegjësi. Çfarë ju ka

bashkisë?

bërë të suksesshme në këtë detyrë?
o

Është

e

o Absolutisht mendoj që është shumë e

rëndësishme që në pozicione të tilla duhet

vërtet që pozi-

të drejtojnë profesionistët dhe jo politi-

cione të tilla në

kanët. Roli i zëvendëskryetarit shpesh

administratën

konsiderohet politik, por unë mendoj se

publike

kanë

ai është një menaxher që duhet të njohë

ngarkesë

dhe

mjaft mirë sektorët që drejton dhe pat-

sidomos

për

jetër të ketë përvojë. Edhe për mua ka

moshën që unë

qenë një ndihmesë e madhe profesioni

kam pasur kur e

i arkitektes, pasi sektorët që drejtoj janë

kam marrë këtë

Planifikimi i Territorit dhe Punët Publike.

detyrë, ka qenë mjaft e vështirë.
Por me ndihmën e kolegeve të mi,
dhe familjes besoj se kam kaluar

Si janë marrëdhëniet tuaja me komunitetin?

shumë vështirësi dhe sot mund

o Falë projekteve të shumta që jam anga-

të pohoj se vërtet di shumë më

zhuar gjatë kohës që punoj në bashki, ku

tepër se para katër vjetësh. Ka

pothuaj të gjitha kanë pasur si element të

pasur shumë rëndësi për mua

rëndësishëm pjesëmarrjen e komunitetit,

që punën në bashki e kam nisur

kam arritur të kem marrëdhënie shumë

si specialiste, duke mu dhënë

të mira. Si gjithmonë në fillim ka qenë e

kështu mundësia të njoh të gjitha

vështirë, të arrija të siguroj mbështetjen

problemet e mundshme si dhe të

dhe simpatinë e tyre, në disfavor ka qenë

krijoj marrëdhënie mjaft të mira

mosha ime, përgjithësisht të rinjtë nuk

me stafin e bashkisë. Ajo që kam

janë shumë të besueshëm sot, fatkeqë-

mësuar në këto katër vite dhe që

sisht. Por me kalimin e kohës, dhe gjith-

besoj më ka bërë të suksesshme

monë me qetësi dhe buzëqeshje, kam

në detyrë ka qenë të dëgjoj dhe

arritur që sot të ndihem mirë kur shkoj

këshillohem gjithmonë me spe-

në objekte të ndryshme që zbatohen

cialistet. Absolutisht nuk ndihem

në qytet ku kam kontakte me njerëzit,

komode të marr vendime pa i dis-

edhe pse jo gjithmonë opinoni i tyre për

kutuar me kolegët. Do të vlerësoja

bashkinë nuk mund të jetë pozitiv përsëri

këtu rolin e kryetarit të bashkisë

duke komunikuar me ta, arrij tu transme-

z. Baftjar Zeqaj, në sjelljen e kësaj

toj mesazhin që qytetin nuk e bën Kry-

përvoje të vyer të punës në bashki

etari apo Zëvendës Kryetari i bashkisë,

dhe ndjenjës së bashkëpunimit e

por të gjithë bashkë duke kontribuar jo

përgjegjshmërisë që përcjell te ne

vetëm duke u ankuar por duke e trajtuar

më të rinjtë.

qytetin si shtëpinë tonë.

marrje, dhe shumë projekte të tjera mjaft

e planifikimit të territorit, sa dhe si ka qenë roli

të rëndësishme që përveç ndryshimeve

juaj në këtë drejtim si arkitekte?

konkrete në zonën ku janë zbatuar ajo

Për një Qeverisje të mirë Vendore

Bashkia e Fierit dallohet për arritjet në fushën

çka ka qenë më e rëndësishmja ka qenë
o Kjo është një nga gjërat për të cilën

rritja e ndërgjegjes qytetare.

unë ndihem mjaft krenare, të them të
vërtetën. Është shumë e rëndësishme
për mua eksperienca e marrë këto vite
në fushën e planifikimit, dhe nëse pesë
vjet më parë unë isha një nga specialistët
e shumtë që kishte në këtë sektor në
strukturën e bashkisë, falë ndihmës së
ekspertëve që kanë ofruar asistencën në
këtë fushë, të cilët gjej rastin t’i falënderoj
pasi për mua ka qenë një fakultet i dytë,
prej të cilëve kam mësuar gjithçka që sot
më ndihmon të drejtoj këta sektorë. Sot
vërtet që ndihem mjaft komode kur flas
për urbanistikën, planifikimin, ndërtimin
në qytet, pasi edhe pse aktualisht punoj
në menaxhimin e tyre, çdo ditë përpiqem
të mësoj gjëra të reja që do të më ndihmojnë për të nesërmen.

A mendoni të përfshiheni në politikën e mirëfilltë
nisur nga përvoja si nënkryetare?
o Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që politikanët e sotëm të jenë
edhe profesionistë të mirëfilltë, sepse
Shqipëria tashmë e ka kaluar stadin e
“politikanëve militantë”. Edhe pse kam
qenë e angazhuar disi politikisht, mendoj
që përfshirja në politikën e mirëfilltë të të
rinjve kërkon një stazh të gjatë të njohjes
me problemet, të mbledhjes së përvojës
së mjaftueshme për të dhenë zgjidhje
dhe për të hartuar politika në një fushe të
caktuar. Ndaj mund të them që ajo çka
sot është kuptuar jo mirë nga shumë të
rinj që dëshirojnë të angazhohen në politikë, është katapultimi i tyre nga bankat

Bashkia juaj ka realizuar disa projekte me OJF
të ndryshme sa i kanë shërbyer ato komunitetit
tuaj.
o Ka disa vjet që bashkia e Fierit është prezantuar denjësisht duke fituar mundësinë e zbatimit të shumë projekteve që
kane pasur rezultate të prekshme nga
qytetarët. Ka qenë kërkesa jonë që çdo
projekt të jetë i zbatueshëm, i prekshëm
dhe të kemi mundësinë e pjesëmarrjes
së komunitetit. Kështu do të përmendja
disa projekte shumë të rëndësishme,
si: Hartimi i Planit Strategjik të qytetit,
Shtimi i sipërfaqeve të gjelbra në qytet,
Hartimi i buxhetit të bashkisë me pjesë-

e fakulteteve evropiane apo nga temat e
masterave të tyre. Këtë nuk e them aspak
me ironi, dhe nuk dua aspak të mohoj
prurjet e reja që ka pasur sot politika, por
besoj që me gjithë inteligjencën dhe energjinë që kanë bashkëmoshatarët e mi
rishtas deputetë, kam bindjen që atë çka
ta jep eksperienca në vite nuk mund ta
zëvendësojë asgjë. Ndaj unë mendoj që
është shumë herët, unë ende nuk kam
eksperiencën e mjaftueshme për të dhënë atë çka unë mendoj që një politikan
duhet të japë. Besoj që do të më duhen
edhe disa vjet në fushën e planifikimit të
territorit, që më pas të jem e denjë për tu
angazhuar politikisht.
Faleminderit
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Në këtë dyfaqësh po ju paraqesim katër drejtuese të bashkisë Kamëz që falë
përgatitjes, cilësive dhe aftësive të tyre janë vënë në krye të punëve të rëndësishme
në këtë bashki. Shumë gjëra varen nga profesionalizmi dhe përkushtimi ndaj
komunitetit, ku vajzat e gratë, me ndjenjën e përgjegjësisë dhe të drejtësisë,
kanë një komunikim të afërt me publikun dhe detyrën. Këtë e ndjen në vizatimet
e ngjeshura të portreteve të dy Vjollcave, Shyretes, Linditës, emrat e të cilave i
përmendin me nderim e respekt banorët e Kamzës, që me kontributin e tyre sjellin
një ndjesi të re në shërbimin ndaj qytetarëve dhe të qytetit.

Zj. Vjollca Smaçi, Drejtoreshë e Financës Bashkia Kamëz
Zj. Vjollca Smaçi ka lindur në Peshkopi, dt 20. 11. 1967 ka mbaruar shkollën e mesme në vendlindje, në vitin 1986-1990 ka mbaruar
fakultetin Ekonomi-Agrare , Dega Finance Tirane.
Ka punuar gjate gjithe kohes se saj ne profesionin e vete si financiere duke filluar qe nga 1990-1991 si financiere ne kooperativen
bujqesore Bellove Diber, duke treguar nje korktese ne pune dhe
vullnet per fillimet e nje pune .
Si financiere ka punuar ne Kooperativen bellove deri ne viten 1993,
ne fillimet e vitin 1994 ka punuar si llogaritare prane zyres se punes Diber, duke percielle gjithmone profesionalizem ne punen e saj.
Duke pare pune e saj shume te mire dhe shume rezultative me 01.02.1994 fillon punen si kryetare e degës se financës.

Lindita BALA, Drejtore e Burimeve Njerëzore në Bashkinë
Kamëz
Emërimi i saj në këtë pozicion në vitin e kaluar erdhi si vlerësim i aftësive të saj profesionale, eksperiencës dhe cilësive të spikatura komunikuese në
marrëdhënie me stafin dhe korrektesës së lartë në
detyrë. Ndonëse në një periudhë të shkurtër në këtë
detyrë, ajo ka ndërtuar e po zbaton një program të
ri për menaxhimin dhe kualifikimin e stafit, si edhe
performancën e tij, për motivimin dhe transparencën

Përvojë nga Bashkitë

në realizimin e detyrave. Veçanërisht ajo ka në vëmendjen e punës së saj dimensionin njerëzor, respektimin dhe zbatimin e të drejtave dhe barazisë gjinore dhe për përmirësimin e rritjen
profesionale të stafit të ri. Në këtë drejtim ndihma dhe kontributi i saj ka qenë i dukshëm me
stafin e marrëdhënieve me publikun dhe kryerjen e detyrave prej tyre në Qendrën e re të Pritjes,
Informimit dhe Shërbimeve, të hapur për qytetaret dhe biznesin pranë Bashkisë Kamëz.

Shyhrete HAZIRAJ, Drejtore e Shërbimeve Publike
Prej 3 vjetësh, Drejtore e Shërbimeve Publike, anëtare e Këshillit
Bashkiak, kryetare e shoqatës së grave demokrate për Kamzën.
Me eksperiencë dhe veprimtari aktive, si në strukturat legjislative dhe ekzekutive të pushtetit vendor, ashtu edhe në jetën shoqërore të Kamzës. Përveç angazhimeve e përkushtimit të saj në
punët drejtuese profesionale, për detyrat e ngarkuara, veçanërisht në rritjen e shërbimeve për qytetaret, ajo është bërë edhe
një veprimtare e spikatur në aktivizimin e mobilizimin e grave,
për tërheqjen e tyre në jetën politike e shoqërore, emancipimin
e tyre e nxitjen e barazisë gjinore. Në këtë kuadër ajo ka qenë
pjesëtare aktive në aktivitetet e organizuara nga shoqëria civile dhe forumet e pushtetit vendor
e qendror, lidhur me ndërgjegjësimin dhe respektimin e lirisë dhe të drejtave të gruas në shoqërinë shqiptare. Për këto arsye ajo gëzon autoritet e integritet tepër të vlerësuar në Bashki dhe
jashtë saj.

Vjollca VATA, Drejtore e Zyrës Juridike të Bashkisë Kamëz
Është ngarkuar me detyrën e drejtores së zyrës juridike të Bashkisë Kamëz. Këtë ngjitje në karriere e ka
arritur në saje të punës së përkushtuar dhe kualifikimit
profesional disa vjeçar si juriste, veçanërisht pranë
kësaj Bashkie. Ajo është dalluar për përpjekjet e vazhdueshme për të rritur shkallën e barazisë dhe transparencës ligjore administrative në prokurimet publike,
në përmirësimin dhe zbatimin e instrumenteve elektronikë bashkëkohore të procedurave “online”, që po zbaton Bashkia Kamëz në fushën e tenderimeve publike. Gjithashtu si në aspektin
shoqëror dhe atë profesional, ajo ka qenë ngarkuar dhe aktivizuar në aspekte të ndryshme të
mbrojtjes së të drejtave dhe aplikimit të kritereve ligjore e civile për pjesëmarrjen e grave dhe
barazinë gjinore në mjedisin e Kamzës.
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Zhaneta Prifti
Kryetare e Këshillit Bashkiak Ersekë
Znj.Zhaneta Prifti punon prej 26 vjetësh mësuese në lëndët
matematikë-fizikë. Ajo nuk ka reshtur kualifikimin e vet duke marrë
pjesë në trajnime jo vetëm profesionale por edhe në drejtim të zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe qeverisjes vendore. Si qytetare aktive e Ersekës u përfshi në politikë me besim dhe siguri në vetvete
duke pasur një vizion të qartë për të ardhmen e qytetit.
Në zgjedhjet e vitit 2007, znj. Zhaneta Prifti është zgjedhur Kryetare e Këshillit Bashkiak. Zgjedhja e saj ka ndikuar në emancipim
të politikës dhe shtimin e vlerave intelektuale dhe rritjen e transparencës në qeverisjen vendore. Zhaneta jo vetëm që ka kontribuar
për bashkëqytetarët e saj, për zgjidhjen e halleve të tyre dhe për
zhvillimin e Ersekës, qytetit ku ka lindur dhe është rritur, por gjithashtu ka vlera të spikatura si
një qytetare me aftësi shumë të mira komunikuese, si një mësuese që kontribuon në procesin e
edukimit dhe arsimimit të fëmijëve dhe si një prind i devotshëm.
Znj. Zhaneta Prifti ka aftësi shumë të mira komunikuese, drejtuese dhe organizative. Vlerat e saj
kanë spikatur në organizime dhe takime të ndryshme shoqërore dhe institucionale ku pjesëmarrja e saj aktive ka ndikuar në arritjet e veprimtarive të suksesshme.

Leidi SHQIPONJA
Drejtore e Qendrës Kulturore “Vëllezërit Çetiri” prej vitit 1998.
Qendra Kulturore në Gramsh ka një pallat kulture të mirëmbajtur, ka
Muzeun që është gjithmonë në përmirësim dhe duke u pasuruar, ka
dhe Bibliotekën për të cilën tregohet kujdes i vazhdueshëm për pasurimin me libra të rinj dhe rritjen e numrit të lexuesve.
Leidi e dashuron punën e saj dhe është e përkushtuar që aktivitetet
kulturore në qytet të shkojnë sa më mirë dhe të jenë gjithëvjetore.
Tregon kujdes, që grupet e Qendrës Kulturore Gramsh, të marrin
pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare dhe të përfaqësohen sa
më mirë.
Përkushtim të vazhdueshëm ka dhe për mirëmbajtjen dhe pasurimin
e institucioneve dhe për këtë, përveç mbështetjes së vazhdueshme
që ka pasur nga Bashkia, ka punuar dhe fituar projekte nga fondacione të huaj si: PNUD,
CARE, SOROS, CORD/ZOA, PAQE NË ARSIM, KORPUSI I PAQES etj.
Znj. Shqiponja i shkruan vet skenarët e koncerteve e të spektakleve dhe shumë tekste këngësh
popullore e të muzikës së lehtë që organizon ky institucion. Shkruan shpesh në gazetën lokale
për ruajtjen dhe evidentimin e vlerave më të mira folklorike e kulturore të qytetit e të rrethit.

Përvojë nga Bashkitë

Suzana Nikaj
Drejtore e Personelit dhe Burimeve Njerëzore në Bashkinë
e Sarandës
Prej vitit 1996 deri në 2003 ka punuar si Përgjegjëse e Personelit
dhe Marrëdhënieve me Jashtë. Në zbatim të Ligjit për Nëpunësin
Civil me ndryshimin e strukturave në Institucionin e Bashkisë por
edhe duke motivuar punën e zj. Suzana Nikaj ajo fiton pozicionin e
Drejtores së Personelit dhe Burimeve Njerëzore.
Kjo drejtori menaxhon rreth 200 punonjës, përfshirë institucionin e
bashkisë, institucionet në varësi si dhe njësinë mirëmbajtëse.
Gjkatë kryerjes së detyrës, zj. Nikaj është kualifikuar dhe certifikuar
në një sërë trajnimesh profesionale.
Bazuar në punën e drejtorisë së personelit dhe burimeve njerëzore
Bashkia Sarandë është vlerësuar si bashkia më e mirë në projektin”Praktikat më të mira në menaxhimin e burimeve njerëzore”.
Gjithashtu nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit të Pasurisë është vlerësuar dhe certifikuar për
zbatimin me rigorozitet të Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesave.
Ka organizuar seminare model në bashkëpunim me Inspektoratin e Lartë të Deklarimit të Pasurive për tematika të veçanta.
Zj. Suzana Nikaj ka marrë pjesë në disa projekte me vende të Bashkimit Evropian për zhvillimin
e Turizmit (Itali, Greqi).
Puna me njerëzit i ka krijuar hapësira për t’i njohur më mirë e për të bashkëpunuar me ta duke
qene gjithnjë konsekuente në zbatimin e ligjit. Duke punuar me përkushtim e profesionalizëm ajo
ka arritur të fitojë jo vetëm besimin e vlerësimin e eprorëve por edhe të komunitetit ku jeton.

Klotilda NEZIRI, drejtore e Shërbimeve dhe Burimeve
Njerëzore dhe njëkohësisht shefe e kabinetit të kryetarit të
bashkisë Pogradec.
Me mbarimin e Universitetit, Klodilta Neziri filloi punën në adminsitratën publike. Prej 3 vjetësh kryen detyrën e shefes së kabinetit të
kryetarit të bashkisë Pogradec dhe drejtores së Burimeve Njerëzore. Është e devotshme në punë, këmbëngulëse dhe korrekte
në realizimin e objektivave të bashkisë. Ajo është e etur të mësojë, duke marrë pjesë në trajnimet që zhvillohen për problemet
e qeverisjes vendore si dhe duke punuar e bashkëbiseduar me
kolegët, punonjësit bazuar në detyrën e saj si drejtor e burimeve
njerëzore.
Gjithashtu zj. Neziri është pjesëmarrëse aktive në shoqatat jofitimprurëse për të drejtat e njeriut, të grave e të fëmijëve.
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Njësitë e Qeverisjes Vendore shtylla shumë të rëndësishme të Mekanizmit Kombëtar të Barazisë Gjinore
Miratimi i Ligjit
Nr. 9970 datë
24.07.2008 “Për
barazinë gjinore”
shtroi edhe detyrimin ligjor për
emërimin e nëpunësve gjinorë në
linjë ministrie dhe
nëpunësve
vendorë për çështjet gjinore. DPSHB tashmë
në kryerjen e misionit të saj duhet të ketë
mbështetje këto struktura vendore me detyra dhe mision konkret dhe të qartë.
Në Nenin 14/4 të këtij ligji citohet se “Organet e qeverisjes vendore emërojnë një
ose disa nëpunës vendorë, që merren me
çështje të barazisë gjinore, pranë tyre”.
Ligji shtron detyrimin që nëpunësit për çështjet gjinore të emërohen në Qarqe, Bashki
dhe Komuna. Është shumë pozitiv dhe për
tu përshëndetur fakti se shumë njësi vendore në nivel bashkie janë bërë promotorët
e zbatimit me përgjegjshmëri dhe seriozitet
të këtij detyrimi duke emëruar punonjësin e
çështjeve gjinore dhe të dhunës në familje,
proces ky i paraprirë nga ndryshimi i strukturës.
Roli i këtyre punonjësve është i një rëndësie
shumë të madhe për procesin e zbatimit dhe
monitorimit të politikave gjinore, si një prioritet i qeverisjes, i procesit të anëtarësimit në
BE dhe i objektivave të mijëvjeçarit.
Roli i punonjësve të çështjeve gjinore konsiston në:
1- Në hartimin e politikave, programeve,
dokumenteve e akteve nënligjore nën
këndvështrimin gjinor dhe kuadrin e
luftës kundër dhunës në familje.
2- Mbështetjen e integrimit të çështjeve të
barazisë gjinore në hartimin e politikave,

programeve, dokumenteve dhe kuadrit
ligjor të cilat hartohen nga njësia e
qeverisjes vendore.
3- Në monitorimin e zbatimit të angazhimeve
të qeverisjes vendore për barazinë
gjinore dhe dhunën në familje, e shprehur
kjo në dokumentet strategjike dhe ligjet
kombëtare si dhe në konventat dhe
deklaratat ndërkombëtare për çështjet
e barazisë gjinore dhe të dhunës në
familje.
4- Koordinon punën dhe ofron mbështetjen
e nevojshme për parandalimin dhe
luftën kundër dhunës në familje në nivel
lokal.
Emërimi i tyre në të gjitha njësitë vendore,
sipas ligjit të mësipërm tashmë është një
domosdoshmëri. Zbatimi i politikave gjinore,
monitorimi i statusit të gruas në të gjitha
formatet e tij dhe lufta kundër fenomenit të
dhunës ndaj grave janë çështje të shtruara
për zgjidhje. Progresi në këtë fushë është
një përparësi e të gjithë faktorëve qeveritarë,
shtetërorë apo shoqërorë. Në terma konkretë
realizimi i këtij misioni prioritar kërkon
para së gjithash struktura të plotësuara
dhe profesionalisht të arrira për kryerjen e
detyrës.
Linja 24 orëshe e denoncimit të dhunës
në familje dhe Ngritja e strehëzave
të rehabilitimit të viktimave, sfida e
pushtetit vendor.
Një nga problemet më evidente dhe
komplekse që ka sot shoqëria shqiptare
është dhuna ndaj grave përfshirë atë në
familje. Çdo ditë e më shumë shtohet numri
i grave të ndërgjegjësuara dhe të sigurta
për mbështetjen e strukturave përgjegjëse
që i drejtohen policisë apo gjykatës për
të denoncuar dhunën. Është shumë e
rëndësishme të kuptohet emergjenca dhe
rëndësia primare e infrastrukturës sociale

Forcimi i kapaciteteve të administratës
vendore, element i rëndësishëm i
mirëfunksionimit të mekanizmit gjinor.
Ngritja e kapaciteteve të administratës
vendore, si njësia qelizë e evidentimit të
problemeve dhe e matjes së efektivitetit e
cilësisë së politikave, është ndër prioritetet
e DPSHB dhe të të gjithë donatorëve që
punojnë në këtë fushë.
Janë të shumta dhe të vazhdueshme trajnimet e bëra për punonjësit e administratës vendore për problemet gjinore dhe
ato të dhunës ndaj grave. Një vëmendje
e posaçme aktualisht po i kushtohet integrimit gjinor në nivel vendor. Detyrimet e
mësipërme kërkojnë që këshillat e njësive
vendore në vendimet e tyre të llogarisin impaktin që këto vendime kanë për gratë dhe
për burrat, duke synuar balancën gjinore.

Gjithashtu buxheti i hartuar dhe i shpenzuar
duhet të marrë në konsideratë domosdoshmërinë e nevojave të grave dhe të burrave
në mënyrë të barabartë.

Barazia Gjinore dhe Pushteti Vendor

për viktimat e dhunës. Janë organet e
policisë së shtetit ato që ndeshen të parat
me pamundësinë e strehimit të grave të
dhunuara që trokasin në dyert e kësaj
strukture për ndihmë.
Mundësia spontane e deritanishme ka qenë
ajo e gjetjes së ndonjë OJF-je që ofron
shërbim të tillë apo strehimi afatshkurtër
në disa prej qendrave kombëtare të
rehabilitimit.
Ligji “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet
familjare” ngarkon njësitë e pushtetit
vendor të vendosin linjë telefonike falas për
denoncimin e dhunës, ofrimin e shërbimeve
sociale, si dhe ngritjen e strehëzave të
strehimit dhe rehabilitimit të tyre.
Kanë kaluar më se dy vjet nga hyrja në
fuqi e këtij ligji dhe emergjenca e problemit
i kapërcen të gjithë kufijtë e tolerancës në
vonesë. Njësitë vendore duke miradministruar
asetet e tyre, kanë mundësinë për tu bërë
një faktor shumë i rëndësishëm i luftës së
dhunës ndaj grave, me ngritjen dhe vënien
në funksionim të këtyre qendrave dhe
njëkohësisht të linjës telefonike 24 orëshe
falas.

Ndërkohë trajnimi i stafit të pushtetit vendor që mbulon programet e ndihmës dhe
shërbimeve sociale për gratë dhe vajzat në
nevojë ka synuar në:
1. Ngritjen e kapaciteteve për zbatimin
e përgjegjësive dhe kompetencave të
qeverisë vendore për zbatimin e politikave të administrimit, shpërndarjes
dhe financimit të shërbimeve sociale në
kontekstin e decentralizimit.
2. Rritjen e efektivitetit të strukturave të
pushtetit vendor në adresimin e problemeve sociale dhe zbutjes së varfërisë.
3. Zbatimin e politikave të barazisë gjinore
në nivel vendor përmes përfshirjes së
perspektivës gjinore në hartimin e programeve të përkujdesit social komunitar.
4. Ngritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin
e aftësive profesionale të strukturave të
Qarqeve lidhur me koordinimin dhe programimin e shërbimeve sociale
5. Përmirësimin e performancës profesionale të specialistëve të Bashkive dhe
Komunave për menaxhimin dhe administrimin e programeve në cash (NE &
pagesave për PAK), për njohjen e legjislacionit dhe praktikave për verifikimin e
familjeve në nevojë.
6. Informimi dhe përmirësimi i njohurive për
zbatimin e politikave të barazisë gjinore
në nivel lokal
Sfida e Barazisë Gjinore është Sfida e
sotme e shoqërisë shqiptare dhe pushteti
vendor ka një rol të patjetërsueshëm në
këtë proces.
Anna XHEKA
Drejtore e Drejtorisë së Shanseve të Barabarta
MPÇSSHB
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Intervistë me Zj. Nertila Mosko,

14
Donatorët për Pushteti Vendor

Drejtuese e Zyrës së Fondacionit Hanns – Seidel në Shqipëri
1. Zj. Mosko prej shumë vitesh punoni e
drejtoni Fondacionin Hanns-Seidel në
Shqipëri. Mund t’i tregoni lexuesit tonë
çfarë përfaqëson ky fondacion?
Në shërbim të demokracisë, paqes dhe zhvillimit“- është motoja që udhëheq punën e
Fondacionit Hanns-Seidel, i themeluar në
1967 me seli në Mynih (Bavari) të Republikës
Federale të Gjermanisë.
Si fondacion politik ka detyrë të
përherëshme edukimin demokratik të
qytetareve, duke kontribuar në pjesëmarrjen aktive të tyre në procesin e zhvillimit
të demokracisë.
Fondacioni Hanns-Seidel angazhohet prej
shumë vitesh në fushën e bashkëpunimit për
zhvillim duke zbatuar sot mbi 90 projekte në
më shumë se 50 vende të ndryshme të botës
për një qeverisje të mirë, demokraci, paqe,
shtet ligjor dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Në Evropën Qendrore, Lindore dhe
Juglindore Fondacioni ushtron aktivitetin e tij
në Shqipëri, Bullgari, Ceki, Sllovaki, Kroaci,
Hungari, Rumani, Ukraine, Serbi.
Prioritet është mbështetja e Shqipërisë në
rrugën e saj të integrimit në strukturat e Bashkimit Evropian dhe kryesisht ndihma për përshtatjen me standardet e BE-së.
2. A mund të na flisni për rolin e fondacionit
në demokratizimin e shoqërisë shqiptare
Fondacioni Hanns-Seidel është i pranishëm me zyrën dhe projektet e tij në Shqipëri
që prej vitit 1992. Kjo synon mbështetje të administratës dhe formim institucionesh në sektorin shtetëror dhe jo shtetëror. Më konkretisht
kjo veprimtari ka të bëjë me mbështetjen e:
1. administratës publike qendrore për
përmirësimin strukturor të aparatit administrativ dhe vendosjen e konsolidimin e kapaciteteve administrative transparente dhe
pranë qytetareve;
2. administratës vendore në procesin e decentralizimit dhe vetëqeverisjes vendore;
3. strukturave të shtetit ligjor;
4. institucioneve për forcimin e sigurisë së
brendshme;
5. edukimit politik shoqëror të të rriturve,
Këto objektiva mundësohen përmes seminareve, konferencave, uorkshopeve, tryezave të
rrumbullakëta, vizitave studimore, publikimeve

dhe ofertave të
tjera kualifikuese.
Të gjitha masat
synojnë
të
mbështesin
Shqipërinë
në procesin e
konsolidimit të
demokracisë
dhe të integrimit
evropian.
3. Zj. Mosko ju kini pasur një ndjeshmëri
dhe përkujdes të veçantë për demokratizimin e qeverisjes vendore në Shqipëri. Si e
kini realizuar këtë synim?
Demokratizimi i qeverisjes vendore ka
qenë një fushat prioritare në të cilat ka punuar
fondacioni. Partner i Fondacionit Hanns-Seidel
në këtë fushë është Shoqata e Bashkive të
Shqipërisë prej vitit 2000.
Fondacioni mbështet SHBSH-në në realizimin e misionit të saj si përfaqësuese e interesave të bashkive dhe instrument artikulimi i
kërkesave të pushtetit vendor kundrejt institucioneve shtetërore me qëllim thellimin e procesit të decentralizimit dhe demokratizimin e
qeverisjes vendore për arritjen e standardeve
evropiane të vetëqeverisjes vendore sipas
parimeve të Kartës Evropiane të Autonomisë
Lokale.
Kjo realizohet nëpërmjet mbështetjes
së
aktiviteteve të Shoqatës për çështje
të decentralizimit e të vetëqeverisjes vendore
si trajnime e seminare për kualifikimin e të
zgjedhurve dhe administratës vendore, konferenca kombëtare e rajonale, workshope, takime, këshillime, publikime, etj.
Një drejtim tjetër ku Fondacioni HannsSeidel ka ndikuar ndjeshëm është bashkëpunimi ndërkufitar. Ai ka mbështetur SHBSH-në në forcimin e marrëdhënieve të saj me
shoqatat homologe të vendeve fqinje, Maqedonisë, Kosovës dhe Malit të Zi përmes zhvillimit të aktiviteteve për shkëmbim eksperience
dhe hartim të projekteve të përbashkëta për
nxitjen e bashkëpunimit ndërkufitar në fushën
e pushtetit vendor.
Zj. Mosko ju falënderojmë për intervistën
duke çmuar edhe njëherë kontributin tuaj
në zbatimin e reformës së decentralizimit
të pushtetit vendor në Shqipëri.

Përfaqësimi i gruas në vendim-marrje në vendet
e Bashkimit Evropian
Përvojë nga Bota

Një mënyrë për të përmirësuar barazinë gjinore ndërmjet kandidatëve është të aplikosh sistemin e
kuotave që kërkojnë barazi ose një përqindje minimale për çdo gjini, përmes listës së vendosur të
kandidateve gjatë zgjedhjeve. Kuota gjinore mund të aplikohet përmes ligjit (kuota legjislative) ose
të pranuara vullnetarisht nga partitë politike (kuota vullnetare) dhe janë aktualisht të përdorura në
pothuajse gjysmën e demokracisë së botës, edhe pse ka shumë polemika rreth përdorimit të tyre
Mbështetësit e kuotave përpiqen t’i shohin ato si një rregullim të shpejtë dhe të fuqishëm të shtetit
të mosbarazisë dhe e vetmja gjë e sigurt nënkupton shkatërrimin e barrierave të qëndrueshme në
integrimin e grave.
Kundërshtarët priren t’i shohin kuotat si një formë diskriminimi, duke menduar se të gjithë kandidatët duhet të zgjidhen në bazë të meritave dhe duke besuar se rrjedha e kohës do të rregullojë në
mënyrë natyrale çdo mosbarazi aktuale në sistem.
Në BE ka pesë shtete me kuota legjislative, të aplikueshme gjatë zgjedhjeve për Parlamentin Kombëtar, katërmbëdhjetë me kuota partiake dhe tetë pa sistem kuotash (shih tabelën e mëeposhtme)
Kuota legjislative

Belgjikë, Spanjë, Portugali, Francë, Slloveni

Kuota partiake

Suedi, Vendet e Ulta, Austri, Gjermani, Itali, Lituani, Poloni, Luksemburgu,
Mbreteria e Bashkuar, Republika Çeke, Greqi, Rumani, Hungari, Malta

Jo kuotë

Finlandë, Danimarkë, Estoni, Bullgari, Sllovaki, Qipro, Irlanda, Letoni

Një analizë e gjërë se si kuotat gjinore janë të aplikuara në Europë është botuar në 2008 nga Parlamenti Europian dhe raporti përfshin një diskutim të hollësishëm rreth argumenteve pro dhe kundër
kuotave, një vlerësim të efekteve të tyre si dhe jep rekomandime për veprimet e ardhshme. Ndër
vëzhgimet më të rëndësishme është që ndonëse kuotat kanë çuar në përmirësime të shpejta të
përfaqësimit të grave në tërësi, por ka edhe raste ku impakti i tyre ka qënë zhgënjyes.
Rezultatet e Zgjedhjeve për Parlamentin Evropian të zhvilluara në 4 - 7 qershor 2009 treguan që
Parlamenti Evropian i Ri ka një përfaqësimin më të lartë të gruas në 35% krahasuar me 31% të
zgjedhjeve të mëparshme.

Të dhënat më të fundit mbi përfaqësimin e gruas për BE janë si më poshtë :
Në institucionet e BE1

1

President

Anëtarë
Numër
Femra
Meshkuj
Femra

%
Meshkuj

Komisioni Evropian

M

10

17

37

63

Parlamenti Evropian

M

244

539

31

69

Komitetet Rajonale

M

62

269

19

81

Komitetet Ekonom. dhe Soc.

M

77

264

23

77

Të dhënat i referohen periudhës deri në 5.06.2009
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Në nivel kombëtar ( për të gjitha vendet e BE)2
Anëtarë Parlamenti ( Dhoma e Ulët)
Anëtarë Parlamenti ( Dhoma e Lartë )
Ministra
1

Anëtare
Numër
Femra
1,960
511
150

Në nivel rajonal (për të gjitha vendet
e BE)

%

Meshkuj
6,426
1892
460

Femra
23
21
25

Presidentë (%)
Femra
Meshkuj

Meshkuj
77
79
75

Anëtarë (%)
Femra
Meshkuj

Ekzekutivi Rajonal

9

91

22

78

Asamble Rajonale

11

89

26

74

Gjatë periudhës janar-qershor 2009, në vendet e BE janë zhvilluar 4 zgjedhje presidenciale ku ka rezultuar
se 3 presidentë të zgjedhur janë burra ( Gjermani, Maltë dhe Maqedoni) dhe një grua në Lituani. Në të
njëjtën periudhe janë bërë ndryshime në përbërjen e qeverive ku identifikohen rezultate të përziera në lidhje
me përfaqësimin e gruas në vendim-marrje:
Në Republikën Çeke me riorganizimin e Qeverisë në Prill 2009 ka një rrritje të përfaqësimit të grave nga
11.9% në 18%.
 Në Danimarkë me ndryshimet në Qeveri në prill 2009 , pas largimit të Kryeministrit i cili u zgjodh në postin e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, kemi një rritje të përfaqësimit të gruas nga 37% në 42%.
 Në Turqi aktualisht në kabinet ka dy gra të emëruara krahasuar me 1 në kabinetin e mëparshëm duke
sjellë rritje të përfaqësimit të gruas me 7%.
 Në Estoni ndryshimet në kompozimin e Qeverisë ka sjelle ulje të përfaqësimit të gruas nga 14% në
9%.
 Në Mbreterinë e Bashkuar si rezultat i ndryshimeve në kabinet përfaqësimi i gruas ka rënë nga 24% në
17%.
Gjatë kësaj periudhe, zgjedhje parlamentare janë zhvilluar vetëm në Islandë ku gratë përbëjnë 43% të
anëtarëve të parlamentit nga 37 % të zgjedhjeve të mëparshme. Parlamenti i ri drejtohet nga një grua.


Në nivel lokal janë zhvilluar zgjedhje në Spanjë (Galicia dhe krahina Baske), Itali (Sardenjë) dhe Austri (Karnten dhe Salzburg). Në Itali, Asambleja e re Rajonale e Sardenjës drejtohet nga një grua. Përfaqësimi i grave
në këte Asamble ka një rritje të lehtë, por nuk e kalon 9%. Në Spanjë përfaqësimi i grave në Asambletë
Rajonale ka një rënie në krahinën Baske nga 60% ne 45%, por ka një rritje në Galicia nga 35% në 40%.
Në Belgjikë në zgjedhjet rajonnale per periudhen 1999 - 2004 ka pasur rritje të përfaqësimit të grave si: nga
11% ne 19 % në Parlamentie e Wallon), nga 20 % ne 31 % në Parlamentin Flemish, dhe nga 35% ne 46%
ne Parlamentin e Rajonit të Brukselit. Në nivel lokal ndërmjet viteve 2000 dhe 2006 perqindja e grave kandidate te zgjedhura shkon nga 29 % ne 37% ndërsa në nivel komune kemi një rritje nga 27% ne 33%.
Valbona JAUPLLARI
Specialiste në Sektorin e Barazisë Gjinore
Drejtoria e Politikave të Shanseve të Barabarta, MPÇSSHB
2

Të dhënat i referohen periudhës deri në 26.06.2009

Në një sistem qeveritar me dy dhoma funksioni legjislativ i Parlamentit është i ndarë ndërmjet dy dhomave: Dhoma e Ulët dhe Dhoma e
Lartë. Në mënyrë tipike Dhoma e Ulët ka më shumë pushtet dhe është përgjegjëse për percaktimin dhe zbatimin e legjislacionit ndërsa
Dhoma e Lartë ka më pak pushtet dhe është kryesisht përgjegjëse për miratimin e punës së Dhomës së Ulët.
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Gazeta e Bashkive mbështetet nga Intercooperation, financuar nga Qeveria Zvicerane (SDC),
në kuadrin e Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal.

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
Adresa:Rr. Ismail Qemali, nr. 27, Tiranë
Tel/fax:00355 4 257606/3
E-mail:aam@albmail.com
Url:www.aam-al.com

