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Metodologjia për integrim të perspektivës gjinore të politikave dhe buxheteve është hartuar nga ana e 
dr. Marija Risteska, në bashkëpunim dhe konsultim me grupin punues për buxhetimin e përgjegjshëm 
gjinor të BNJVL-së.

Ky publikim është një pjesë e projektit “Drejt komunave të përgjegjshme gjinore: përforcimi i 
kapaciteteve komunale për politika dhe buxhete të përgjegjshme gjinor”, të zbatuar nga BNJVL-ja 
në kuadër të projektit të UN Women „Promovimi i politikave dhe buxheteve të përgjegjshme gjinore: 
drejt qeverisjes transparente, inkluzive dhe llogaridhënëse në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, me 
përkrahje financiare të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Agjencisë Suedeze për 
Bashkëpunim dhe Zhvillim - Sida.

Mendimet dhe qëndrimet e shprehura në këtë publikim janë mendime dhe qëndrime të autorëve dhe 
nuk do të thotë se paraqesin mendimet dhe qëndrimet e UN Women, të Kombeve të Bashkuara dhe të 
gjitha organizatave të tjera shoqëruese.
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Lista e shkurtesave:

LAMM – Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë

МPB – Ministria e Punëve të Brendshme

ESHS – Enti Shtetëror i Statistikës 

ЕVN – Ndërmarrja për Distribucion të Energjisë Elektrike

АPRMV- Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut

FSSH – Fondi i Sigurimit Shëndetësor

МPPS – Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

HIV/SIDA – virus shkaktar i mungesës së imunitetit te njeriu/Sindroma e mungesës së imunitetit të fituar

ISHP – Instituti i Shëndetit Publik 

МSH – Ministria e Shëndetësisë

BB/WB – Banka Botërore/World Bank

UN - United Nations (Kombet e Bashkuara)

BERZH (EBRD) – Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

BNPZH (IBRD) – Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim
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Hyrje 

Kjo Metodologji është dedikuar për të punësuarit në vetëqeverisjet lokale me qëllim që ta përshkruajë 
procesin e integrimit të perspektivës gjinore në politikat dhe buxhetet lokale.

Në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, qytetarëve u garantohet barazia 
në liritë dhe të drejtat “pavarësisht nga gjinia, raca, ngjyra e lëkurës, origjina kombëtare dhe shoqërore 
dhe besimet fetare, pozicioni pronësor dhe shoqëror, qytetarët janë të barabartë para Kushtetutës dhe 
ligjeve “Janë të barabartë […] pa marrë parasysh gjininë”, si vlerë kushtetuese më tej është përkthyer dhe 
përpunuar në detaje në disa akte ligjore, duke përfshirë Ligjin për mundësi të barabarta të femrave dhe 
meshkujve, në të cilin trajtohet barazia gjinore dhe çështjet në lidhje me arritjen e këtij qëllimi, si për 
shembull mbrojtja nga diskriminimi në bazë të gjinisë.

Barazia gjinore, gjithashtu paraqet edhe një prej vlerave bazike kryesore të Bashkimit Evropian, e vendosur 
që me Traktatin e Romës (1957) me të cilën aplikohet parimi i pagës së barabartë për punë të barabartë 
me qëllim që të trajtohen më tej edhe çështje të shumta në drejtim të zvogëlimit të hendekut midis 
femrave dhe meshkujve në të gjitha sferat e jetës shoqërore. Maqedonia e Veriut, si një vend aspirant për 
anëtarësimin në BE, fuqimisht (të paktën në aspektin e kornizës ligjore) është e përkushtuar për arritjen e 
këtij qëllimi edhe si pjesë e agjendës së reformave të BE-së, edhe si pjesë e agjendës së politikave publike. 
Sidoqoftë, edhe në vendet e BE-së, edhe në vendet aspirante, hendeku midis femrave dhe burrave ende 
ekziston dhe për këtë arsye nevojiten përpjekje më të përkushtuara për të arritur qëllimet e vendosura 
afatshkurta dhe afatgjate.

Në këtë drejtim, ky dokument trajton barazinë gjinore në nivel lokal, duke u nisur nga fakti që qytetarët 
drejtpërdrejtë janë të ekspozuar ndaj institucioneve të vetëqeverisjes lokale, të cilat përmes procesit të 
krijimit të politikave në masë të madhe formëzojnë jetën e përditshme të qytetarëve. Sidoqoftë, për shkak 
të përfaqësimit jo të mjaftueshëm të femrave në institucionet dhe në procesin e krijimit të politikave në 
nivel lokal, shpesh ndodh që vendimet e marra të mos përfshijnë nevojat e femrave dhe grupeve të tjera 
të përfaqësuara më pak.

Metodologjia për integrimin gjinor në politikat dhe buxhetet lokale bazohet në Kartën Evropiane për 
barazinë e femrave dhe meshkujve në bashkësitë lokale1  - karta Evropiane e miratuar nga Kongresi i 
komunave dhe rajoneve evropiane dhe partnerët e tij, si dhe Strategjia e BNJVL-së për barazi gjinore 
(2018) -2030). Metodat e përshkruara bazohen në studimin e Diane Elson-it2 .

Pse është e nevojshme barazia gjinore në nivel lokal? 
Barazia midis femrave dhe meshkujve është një nga të drejtat themelore që vendos vlerat themelore të 
çdo demokracie. Me qëllim që të realizohet, kjo e drejtë jo vetëm që duhet të rregullohet, por gjithashtu 
të zbatohet në mënyrë efektive në të gjitha sferat e jetës: sferën politike, sociale, ekonomike dhe kulturore.

Në Kartën Evropiane për vetëqeverisje lokale të Këshillit të Evropës të vitit 19853, e nënshkruar dhe 
ratifikuar nga shumica e vendeve evropiane, theksohet “e drejta dhe aftësia e autoriteteve lokale, brenda 
ligjit, të rregullojnë dhe të ballafaqohen me një pjesë të konsiderueshme të çështjeve të kompetencave 
të tyre dhe në interes të popullatës lokale”. Implementimi dhe promovimi i së drejtës për barazi duhet të 
jetë në thelbin e këtij koncepti të vetëqeverisjes lokale. Vetëqeverisja lokale e bën këtë me integrimin e 
perspektivës gjinore në programet dhe buxhetet dhe me pjesëmarrjen intensive të femrave në zhvillimin 
dhe implementimin e politikave dhe buxheteve lokale.

Karta Evropiane konsideron pjesëmarrjen e barabartë të femrave dhe meshkujve gjatë vendimmarrjes 
si një parakusht për një shoqëri demokratike. E drejta për barazi gjinore kërkon që pushtetet lokale dhe 
rajonale të ndërmarrin të gjitha strategjitë e duhura për të promovuar përfaqësimin dhe pjesëmarrjen e 

1 Harta Evropiane për barazi midis femrave dhe meshkujve në jetën lokale, Këshilli i komunave dhe rajoneve evropiane, që 
është në dispozicion në internet: https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf (për herën e fundit është vizituar më 
15/01/2021) 
2 Risteska, M. Ahmetovic, A., Dzuric Kuzmanovic, T. Klatzer, E. (2013) Gender responsive budgeting: Textbook for Universities, 
UNWOMEN 
3 Karta Evropiane për vetëqeverisje lokale, Këshilli i Evropës, viti 1985, është në dispozicion në internet https://rm.coe.int/
european-charter-for-local-self-government-english-version-pdf-a6-59-p/16807198a3 
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balancuar të femrave dhe meshkujve në të gjitha sferat e vendimmarrjes4.

Integrimi i perspektivës gjinore në politikat dhe buxhetet lokale, sipas Kartës Evropiane, është i 
nevojshëm për t’u përmirësuar barazia gjinore midis të dyja gjinive. Perspektiva gjinore duhet të merret 
parasysh gjatë zhvillimit të politikave, rregulloreve, metodave dhe instrumenteve që ndikojnë në jetën 
e përditshme të popullatës lokale - për shembull, me teknikat e “integrimit gjinor”5 dhe “buxhetimit të 
përgjegjshëm gjinor”6 .

Metodologjia
Integrimi gjinor në politika dhe buxhete daton që nga viti 1995, kur në Konferencën e katërt botërore 
të Kombeve të Bashkuara për femrat, të mbajtur në Pekin, është përgatitur një strategji për trajtimin e 
barazisë gjinore si një çështje shoqërore.

Kështu, për herë të parë me integrimin e aspektit gjinor në jetën publike, barazia gjinore bëhet pjesë e 
politikës publike dhe çështjet gjinore hyjnë në diskursin politik. Integrimi gjinor  (gender mainstreaming) 
nënkupton (ri)organizim, promovim, zhvillim dhe vlerësim të proceseve politike, në mënyrë që perspektiva 
e barazisë gjinore të përfshihet në të gjitha politikat, në të gjitha nivelet dhe në të gjitha fazat, nga ana e 
aktorëve të cilët zakonisht janë të përfshirë në krijimin e politikave.

Kryesorja në integrimin gjinor është identifikimi, njohja dhe zgjidhja e mungesave të barazisë gjinore me 
masa përkatëse: aktivitete të ndjeshme ndaj gjinisë dhe veprime afirmative, në favor të palës së dëmtuar.

Nga ana tjetër, buxhetimi i përgjegjshëm gjinor është një qasje e krijuar për të përfshirë dimensionin 
gjinor në të gjitha fazat e ciklit buxhetor, kështu që ai nuk i fokusohet vetëm buxhetit, por përfshin 
analizën e politikave, implementimin, monitorimin e arritjeve dhe vlerësimin e rezultateve nga aspekti 
gjinor, gjegjësisht se sa avancohet barazia gjinore.

Parakushte
Me qëllim që të mund të bëhet një integrim gjinor në politikat dhe buxhetet, komuna duhet të ketë 
vullnetin politik për të avancuar barazinë gjinore. Pa mbështetje politike, pa angazhimin e kryetarëve/
eve të komunave dhe Këshillit të komunës për të arritur barazinë gjinore, nuk do të mund të miratohen 
programe dhe buxhete që janë të ndjeshme ndaj gjinisë. Vullnetin politik mund ta shprehim në mënyra 
të ndryshme. Së pari, me atë që komuna do të ndërmarrë përgjegjësitë e arritjes së barazisë gjinore 
nga instrumentet juridike ndërkombëtare, siç është Karta evropiane për barazinë gjinore në jetën lokale. 
BNJVL-ja është promotor i Kartës Evropiane në Maqedoninë e Veriut dhe nëse komuna juaj nuk e ka 
firmosur akoma, kontaktoni Bashkësinë e njësive të vetëqeverisjes lokale për udhëzime se si t’i qaseni 
Kartës.

Disa komuna kanë shprehur vullnetin e tyre politik për të avancuar barazinë gjinore përmes miratimit të 
një Strategjie për barazi gjinore7. 

Vullneti politik shprehet gjithashtu përmes integrimit të perspektivës gjinore në programet të cilat i 
miraton komuna dhe buxheti. Për shembull, nëse deklaroni një përcaktim të qartë se programi të cilin e 
krijoni dhe zbatoni ka aplikuar aspektin gjinor, do të shprehni vullnetin politik për të avancuar barazinë 
gjinore.

4  https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charter_egalite_mk.pdf
5 Sipas Këshillit të Evropës, integrimi gjinor është përfshirje e perspektivës gjinore në të gjithë procesin e krijimit të politikave 
lokale. Ai do të thotë një proces i riorganizimit të planifikimit, zhvillimit dhe implementimit të politikave me qëllim që t’u 
përgjigjet nevojave të ndryshme të meshkujve dhe femrave dhe të avancohet barazia gjinore. 
6 Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor është aplikim i parimit të barazisë gjinore në proceset buxhetore. Ajo nënkupton vlerësim 
të buxhetit në bazë të gjinisë, përfshirje të perspektivës gjinore në të gjitha nivelet e procesit buxhetor dhe ristrukturimi i të 
ardhurave dhe të dalave, me qëllim të avancimit të barazisë gjinore. 
7 Qyteti i Shkupit, Komuna e Manastirit, Komuna e Strumicës, Komuna e Gjorçe Petrovit dhe Komuna e Koçanit janë disa 
komuna që kanë strategjinë e tyre. 
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Disa mënyra se si mund të deklaroni vullnetin politik për avancimin e barazisë gjinore gjatë integrimit 
të perspektivës gjinore në programet dhe buxhetin e komunës suaj të cilat i miratoni:

ü Ky program ka ndjeshmëri për barazi gjinore;
ü Ky program ka për qëllim të vendosë perspektivën gjinore në këto sfera (sporti, 

arsimi, mbrojtja sociale etj.);
ü Me këtë program avancohet barazia gjinore;
ü Buxheti i komunës i merr parasysh nevojat e femrave dhe meshkujve dhe është 

buxhet gjinor;
ü Buxheti i komunës i ndan në mënyrë të barabartë të hyrat e komunës për nevojat 

e femrave dhe meshkujve, djemtë dhe vajzat.

Parakushti i dytë që të mund të bëhet integrimi i perspektivës gjinore në programe dhe buxhet është që 
të ketë resurse njerëzore në administratën e komunës që do të rishikojnë programet dhe buxhetin nga 
perspektiva gjinore. Sipas Ligjit për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve8, ky është mekanizmi 
institucional për avancimin e barazisë gjinore: koordinatori për mundësi të barabarta dhe komisioni për 
mundësi të barabarta. 

Në disa komuna janë krijuar grupe ndër-sektoriale për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, të cilët 
përbëhen nga përfaqësues të sektorëve/departamenteve dhe të cilët, në koordinim me koordinatorin/
koordinatoren për mundësi të barabarta dhe komisionin për mundësi të barabarta, kryejnë analizën 
gjinore të masave në bazë të asaj analize propozojnë ndryshime, masa të reja, etj.

Më e rëndësishmja për këtë parakusht është, në fakt, vetëdija dhe njohuria e këtyre resurseve njerëzore 
në lidhje me barazinë gjinore: njohja e koncepteve gjinore, ndikimi i stereotipave gjinorë dhe rolet 
gjinore ndaj pabarazisë etj. Për të gjeneruar njohuri dhe vetëdije për marrëdhëniet gjinore të barazisë  
dhe/ose pabarazisë në komunë, koordinatori/koordinatorja për mundësi të barabarta mund të bëjnë 
këtë që vijon:

• Të takohen me qytetarët dhe organizatat joqeveritare/grupet në komunën e tyre dhe përmes 
komisioneve t’i përfshijnë femrat në dizajnimin e programeve dhe vendim-marrjes mbi prioritetet;

• Të realizojnë kontakte për ministritë, institucionet dhe organizatat adekuate që të kërkojnë 
të dhëna dhe të kryejnë vlerësim të nevojave dhe ndikimit eventual të programeve/buxheteve mbi 
jetën e femrave dhe meshkujve;

• T’i shfrytëzojnë seancat e Këshillit ose komisioneve që të diskutojnë dhe kërkojnë llogaridhënie 
rreth ndikimit të politikave dhe programeve, realizimit të tyre dhe rezultateve të arritura

Parakushti i tretë për aplikimin e perspektivës gjinore në programet dhe buxhetet lokale është ekzistenca 
e të dhënave të ndara gjinore, në bazë të të cilave do të bazohet analiza gjinore e programeve dhe 
buxhetit. Të dhënat e ndara gjinore ose statistika gjinore „është statistika që pasqyron në mënyrë adekuate 
dallimet dhe pabarazitë e gjendjes midis femrave dhe meshkujve në të gjitha sferat e jetës“.9 Statistika 
gjinore ka të bëjë me të gjithë, edhe me femrat edhe me meshkujt, edhe me vajzat edhe me djemtë. Të 
dhënat e ndara gjinore kanë këto karakteristika:

8 Ligji për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 6/2012), Ligji 
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 166/2014), që është në dispozicion në internet 
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2017/precisten%20tekst%202015%20na%20ZEM_nov.pdf, për herën e fundit 
është vizituar më
9 UNSD The World’s Women 2005: Progress in Statistics
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• Janë të ndara sipas gjinisë;
• I reflektojnë dallimet ose çështjet gjinore;
• Janë themeluar mbi konceptet dhe definicionet të cilat i identifikojnë dallimet midis 

femrave dhe meshkujve;
• Janë fituar me shfrytëzimin e metodave për mbledhjen e të dhënave të cilat i marrin 

parasysh faktorët socio-kulturorë që mund të bëjnë që të dhënat të jenë jo objektive dhe 
ta pasqyrojnë gjendjen në mënyrë joreale.

Si të arrihet deri te integrimi gjinor në politikat dhe buxhetet?  
Integrimi gjinor në programet dhe buxhetet lokale është baza e analizës gjinore të të njëjtave. Analiza 
gjinore është një proces i analizimit të politikave dhe rezultateve të tyre nga aspekti se si ato ndikojnë tek 
femrat dhe meshkujt dhe nëse ato parashikojnë (dhe shmangin) ndikimet negative ndaj marrëdhënieve 
gjinore. Me analizën gjinore përcaktohet gjendja në të cilën gjenden femrat dhe meshkujt; cilat janë 
nevojat e tyre në sferën/sektorin për të cilin/të cilën bëni/zbatoni një program; por gjithashtu cilat janë 
rolet gjinore të femrave dhe meshkujve në këtë sferë që duhet të merren parasysh.

Kjo Metodologji ofron 5 hapa që mund të ndërmerrni me qëllim që të aplikoni një perspektivë gjinore në 
programet dhe buxhetet lokale.

Hapi 1: Analiza e gjendjeve në lidhje me femrat dhe meshkujt në sektorin e caktuar 
Në këtë hap definohet statusi i femrave dhe meshkujve në komunë ose sektor për të cilin 

përgatitni një program vjetor. Gjithashtu, kërkohet përgjigje për pyetjet e mëposhtme:
• A e dimë se sa është pjesëmarrja e femrave dhe meshkujve, vajzave dhe djemve në 

sektor?
• Cilat janë problemet specifike të femrave dhe meshkujve, vajzave dhe djemve në sektor?
• Cilat janë nevojat e femrave dhe meshkujve, vajzave dhe djemve në sektor?
• Ku identifikohen pabarazitë gjinore në sektor?
• Cila është arsyeja për pabarazitë e këtilla?
• Cilat janë vështirësitë dhe problemet në sigurimin e barazisë gjinore në sektorin që është 

objekt i analizës?
• Cilat janë implikimet/rezultatet e pabarazisë gjinore në sektor?
 

Për të mbledhur të dhëna që do ta pasqyrojnë gjendjen e vajzave dhe djemve, femrave dhe meshkujve 
në sektor, është e nevojshme të përdorni të ashtuquajturat indikatorë të performancës për sektorët 
që janë ndarë sipas gjinisë. Lista e indikatorëve të performancës është e bashkangjitur në Aneksin e 
metodologjisë. E njëjta është e përshtatur me indikatorët për zhvillim të qëndrueshëm të cilët Maqedonia 
e Veriut është zotuar t’i përmbushë.

Hapi 2: Analiza e politikës dhe ndjeshmërisë së saj ndaj çështjeve gjinore
Ky hap përfshin aktivitetet përmes të cilave bëhet analiza e programit dhe sa ajo u konvenon nevojave 
të ndryshme të femrave dhe meshkujve, vajzave dhe djemve. Gjithashtu, kërkohet përgjigje për pyetjet 
e mëposhtme: 

• A janë përgjigjur/adresuar në mënyrë të barabartë në program nevojat dhe interesat e 
femrave dhe meshkujve, duke përfshirë edhe problemet me të cilat ballafaqohen, e janë 
konstatuar në hapin e mëparshëm?

• Kush do të ketë dobi nga masat në këtë program dhe në çfarë mënyre?
• Cilat janë problemet me të cilat ballafaqohen femrat dhe meshkujt gjatë vlerësimit të 

dobisë së këtyre programeve?
• Çfarë ndryshimesh mund të propozojnë ata në programet aktuale për të përmirësuar 

pozicionin e grupeve të caktuara të qytetarëve?
• Në cilën masë qëllimet e politikave dhe programeve në sektorin e caktuar përshtaten me 

problemet e definuara? 
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• Çfarë lloj intervenimesh ndërmerren që të tejkalohen ato probleme?
• A është i nevojshëm një trajnim shtesë? 
• A janë të nevojshme aksione afirmative të cilat do të sigurojnë përfitime të barabarta 

edhe për femrat?

Gjithashtu, kini kujdes nëse masat që janë në program ose të cilat i formuloni parashikojnë: 
• QASJE të barabartë deri te resurset e femrave dhe meshkujve
• KONTROLL të barabartë mbi resurset e femrave dhe meshkujve
• DOBI të barabartë nga resurset për femrat dhe meshkujt 

Hapi 3: Analiza e alokimeve dhe shpenzimeve buxhetore 
Ky hap përfshin aktivitetet e analizës së shpenzimeve të planifikuara për zbatimin e masave dhe 
aktiviteteve të parapara me program. Gjithashtu, ky hap duhet t’u përgjigjet këtyre pyetjeve:

• A parashikon programi shpenzime specifike për masa të dedikuara për femra? Këto 
shpenzime janë të destinuara në mënyrë specifike ndaj një grupi të caktuar qëllimor 
(meshkuj, femra, etj.)

• A parashikon programi shpenzime të dedikuara për promovimin e barazisë gjinore në 
komunë ose shërbimet publike me të cilat drejton komuna?

• A parashikohen mjete për avancimin e përfaqësimit të barabartë të femrave dhe 
meshkujve në strukturat vendimmarrëse, trajnime dhe aftësim profesional, etj.?

• A parashikon programi shpenzime të përgjithshme ose shpenzime për masa me të cilat 
thyhen stereotipat gjinorë, transformohen rolet gjinore ose avancohet barazia midis 
femrave dhe meshkujve? 

• A parashikon programi masa me të cilat zvogëlohen hendekët gjinorë në pjesëmarrjen 
e femrave dhe meshkujve në jetën publike, në tregun e punës, zvogëlohet hendeku në 
pagesat, zvogëlohet shkalla e dhunës ndaj femrave, etj.?  

Hapi 4: Analiza gjinore e sigurimit të shërbimeve 
Nëse programi parashikon një shërbim publik i cili duhet t’u dërgohet qytetarëve, ky hap përfshin një 
analizë të perspektivës gjinore në sigurimin e atij shërbimi. Në fakt, duhet t’u përgjigjet këtyre pyetjeve: 

• Si është dizajni i shërbimit?
• A u konvenon dizajni nevojave të femrave dhe meshkujve?
• Si dhe kur do të dërgohet shërbimi?
• Kujt i dërgohet shërbimi dhe për kë?
• A kanë femrat dhe meshkujt një qasje dhe dobi të barabartë nga shërbimi?

Hapi 5: Analiza gjinore e rezultateve të pritura
Ky hap përfshin aktivitetet e analizës së rezultateve të parapara nga zbatimi i politikës së perspektivës 
gjinore. Sepse secili program ka qëllimin e vet/qëllimet e veta i cili/të cilat përcaktoj/përcaktojnë se çfarë 
dëshirojmë të arrijmë me realizimin e programit, nevojitet të paktën një nga nënqëllimet e programit 
të jetë qëllim gjinor, nëse dëshirojmë të arrijmë integrimin gjinor në programe dhe buxhet. Qëllimi na 
tregon se ku dëshirojmë të jemi.  

Për të matur nëse e kemi arritur qëllimin, nevojitet në fillim kur e zhvillojmë programin, gjegjësisht 
e dizajnojmë shërbimin publik, të dimë se ku jemi, nga cila pikë nisemi në raport me vlerën të cilën 
dëshirojmë ta arrijmë. Për shembull, nëse qëllimi është ta rrisim vëllimin e vajzave në shkencat teknike 
për 10%, duhet të dimë në fillim se sa vajza në shkencat teknike kemi regjistruar tani (kur e zhvillojmë 
masën). Njëkohësisht, përqindja e vëllimit të rritur të vajzave në shkencat teknike është një indikator 
gjinor me t cilin matim rezultatin e implementimit të politikës.

Analiza gjinore e rezultateve të pritura duhet ta matë edhe ndikimin e programeve ndaj statusit të 
femrave dhe meshkujve; nëse masat, aktivitetet dhe shërbimet e parapara sigurojnë një qasje më të 



10

mirë të femrave dhe meshkujve deri te resurset publike (institucionet, shërbimet, investimet, produktet, 
mjetet publike); nëse masat dhe/ose shërbimet të cilat sigurohen ndikojnë ndaj zvogëlimit të pabarazisë 
gjinore?

Llojet e politikave, programeve dhe buxheteve gjinore
Varësisht se sa është integruar perspektiva gjinore në politikat (strategjitë), programet dhe buxhetet 
lokale, ka tri lloje të politikave, programeve dhe buxheteve gjinore.

Politika, programe dhe buxhete gjinore neutrale
Politikat, programet dhe buxhetet gjinore neutrale trajtojnë në mënyrë të barabartë edhe fermat edhe 
meshkujt, edhe vajzat edhe djemtë. Ato nuk janë veçanërisht të fokusuara ndaj meshkujve ose femrave, 
nuk i identifikojnë nevojat e tyre specifike, as dallimet që ekzistojnë midis tyre. Këto politika quhen edhe 
politika të verbra për pabarazinë gjinore e cila mbizotëron dhe nuk parashikojnë masa të cilat janë të 
fokusuara ndaj avancimit të barazisë gjinore. 

Shkurtimisht, politikat, programet dhe buxhetet gjinore neutrale:

• kanë të bëjnë edhe me meshkujt dhe me femrat, pa i identifikuar nevojat, dallimet e tyre 
specifike dhe pabarazinë midis tyre;

• megjithatë, ky lloj i krijimit të politikave i lë të paprekura ndarjet ekzistuese të resurseve, 
përgjegjësive dhe mundësive;

• në këtë kontekst, këto politika nuk e ndryshojnë status quo-në strukturore.  

Politika, programe dhe buxhete gjinore specifike 
Politikat, programet dhe buxhetet gjinore specifike identifikojnë nevojat e femrave të cilat dalin nga 
rolet mbizotëruese gjinore dhe stereotipat dhe diskriminimi historik në bazë të seksit dhe gjinisë. Në 
këtë kuptim, politikat gjinore specifike përfaqësojmë drejtpërdrejtë avancimin e barazisë gjinore përmes 
identifikimit të qasjes strategjike, masave dhe aktiviteteve të cilat do të fokusohen në mënyrë specifike 
ndaj femrave, nevojave dhe interesave të tyre, në të njëjtën kohe duke u kushtuar vëmendje nevojave 
dhe interesave të meshkujve të cilat dallohen nga ato të femrave. Dallimet midis politikave, programeve 
dhe buxheteve gjinore specifike dhe politikave, programeve dhe buxheteve gjinore të verbra/neutrale 
gjenden në analizën e kufizimeve gjinore specifike dhe atyre dallimeve në nevojat dhe interesat që 
bazohen në supozimet paraprake për rolin e femrave në shoqëri, të bazuara në stereotipat gjinorë dhe të 
formuara në procesin e socializimit gjinor. 

Shkurtimisht, politikat, programet dhe buxhetet gjinore specifike:

• parashikojnë masa të cilat janë të dedikuara për një gjini të caktuar dhe kanë për qëllim të 
kontribuojnë në mënyrë pozitive që të arrihen qëllime të caktuara të barazisë gjinore ose 
të përmbushen në mënyrë më efikase nevoja të caktuara të veçanta gjinore të femrave 
dhe meshkujve;

• këto intervenime më së shpeshti janë të karakterit social-kulturor, por mund të kenë edhe 
ndikim më të madh.  

Politika, programe dhe buxhete gjinore transformuese/rishpërndarëse 
Politikat, programet dhe buxhetet gjinore transformuese identifikojnë se për shkak të pabarazisë në 
jetën politike dhe ekonomike femrat nuk kanë një qasje të njëjtë deri te resurset sociale dhe ekonomike 
dhe nuk janë të përfshira në mënyrë të barabartë në vendimmarrje. Këto politika, programe dhe buxhete 
quhen edhe rishpërndarëse për shkak se qëllimi i tyre është të vendosin një balancë të re nëpërmjet 
rishpërndarjes së fuqisë dhe vendosjes së një marrëdhënieje të balancuar midis femrave dhe meshkujve. 
Politikat, programet dhe buxhetet e këtilla kanë të bëjnë me të dyja gjinitë, njëkohësisht dhe veç e veç 
dhe përpiqen ta ndryshojnë balancën e vendosur midis femrave dhe meshkujve në familje, shoqëri, 
komunë përmes rishpërndarjes së resurseve financiare, përforcimit të femrave dhe transformimit të 
marrëdhënieve gjinore. 
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Shkurtimisht, politikat, programet dhe buxhetet gjinore transformuese:

• janë të fokusuara ndaj femrave dhe meshkujve (ose/dhe të dyja gjinitë) dhe identifikojnë 
ekzistimin e nevojave dhe kufizimeve gjinore specifike;

• ato në të njëjtën kohë synojnë t’i transformojnë marrëdhëniet ekzistuese gjinore përmes 
rishpërndarjes së resurseve dhe përgjegjësive;

• rishpërndarja është sfida më e madhe e të gjitha intervenimeve të politikave, sepse nuk synon 
vetëm drejtimin e resurseve ndaj femrave në kornizat ekzistuese shoqërore, por vë në dyshim 
status quo-në ekzistuese. 

Mjete për të kontrolluar nëse programet dhe buxhetet kanë një 
perspektivë të integruar gjinore  

Në bazë të kësaj trikomie mund të vlerësohet se si janë politikat, programet dhe buxhetet e komunës dhe 
të merret vendim nëse të përkrahet ose të kërkohet ndryshim të programit, strategjisë, buxhetit. Rolin 
të marrin një vendim të këtillë e kanë këshilltarët në Këshillin e komunës. Për t’i ndihmuar në procesin e 
vendimmarrjes që të marrin një vendim të informuar për atë nëse perspektiva gjinore është e integruar 
në programin, buxhetin e komunës, kjo metodologji ofron dy mjete:

A) Lista gjinore për kontroll 
Lista për kontroll nëse programi ose buxheti e kanë integruar perspektiva gjinore dhe me këtë është 
me përgjegjësi gjinore është e dedikuar për këshilltarët në Këshillin e komunës. Ata, gjatë vlerësimit të 
programit, mund t’i parashtrojnë këto pyetje:

Për të vërtetuar nëse programi është konsultuar dhe zhvilluar me një pjesëmarrje të barabartë të femrave 
këshilltare, këshilltarët mund t’i parashtrojnë pyetjet që vijojnë:

ü Kush ka marrë pjesë në zhvillimin e programit? A ka pasur konsultim me palët e interesuara? A ka 
pasur një përfshirje të balancuar të meshkujve dhe femrave përmes modeleve participative të krijimit 
të politikave lokale?

ü A kanë shqyrtuar Komisioni për mundësi të barabarta dhe koordinatori për mundësi të barabarta i 
komunës programin dhe a kanë dhënë mendim për programin?

Për të vërtetuar nëse programi është bazuar mbi analizën gjinore të gjendjeve të femrave dhe meshkujve, 
këshilltarët mund t’i parashtrojnë pyetjet që vijojnë:

ü A është bërë një analizë e mëparshme e gjendjes (analizë statistikore, kualitative të nevojave të 
femrave dhe meshkujve/vajzave dhe djemve)?

ü Nëse programi u konvenon nevojave të femrave dhe meshkujve/vajzave dhe djemve të konstatuara 
në analizën e gjendjes (analizën statistikore, kualitative)?

Për të vërtetuar nëse ka analizë gjinore të qëllimeve dhe rezultateve të pritura, këshilltarët mund t’i 
parashtrojnë pyetjet që vijojnë:

ü A ka programi një qëllim të përgjegjshëm gjinor? Cila është pabarazia gjinore të cilën dëshirojmë ta 
korrigjojmë me zbatimin e masave të programit?

ü A vërteton programi se si do të ndikojë zbatimi i masave ndaj barazisë gjinore? Cili është ndikimi 
i programit ndaj femrave dhe meshkujve? Kush ka dobi nga zbatimi i programit dhe masave të 
parapara në të?

Për të vërtetuar nëse buxheti ka përgjegjësi gjinore, këshilltarët mund t’i parashtrojnë pyetjet që vijojnë:

ü A janë të mjaftueshme mjetet buxhetore të shpërndara për zbatimin e masave të programit?

ü A janë të shpërndara në mënyrë të barabartë mjetet buxhetore për nevojat e femrave dhe meshkujve?



12

ü A ka një shpërndarje të barabartë të resurseve publike midis femrave dhe meshkujve (kush ka qasje 
dhe kush do t’i përdorë resurset publike që shpërndahen)? 

ü Nëse janë përdorur formularë të përgjegjshëm gjinorë për të aprovuar aplikacionet e projekteve me 
të cilat shpërndahet buxheti komunal për OJQ-të dhe ofruesit të tjerë të shërbimeve?

B) Semafori gjinor 
Semafori gjinor na jep mundësinë që të vendosim nëse të mbështesim politikën, programin ose buxhetin 
në bazë të vlerësimit për atë se për cilin lloj të politikës, programit dhe/ose buxhetit gjinor bëhet fjalë. E 
kuqe – ndalo, e verdhë – përgatitu, e gjelbër – ec.

gjinore neutrale

Programet gjinore neutrale nuk i kushtojnë vëmendje gjinisë, barazisë 
gjinore dhe avancimit të statusit të femrave dhe meshkujve, vajzave dhe 
djemve. Për shembull:
• Riparimi i rrugëve, vendosja e rrjetit të ujësjellësit ose rrjetit të ujitjes 

pa marrë parasysh nevojat e femrave dhe meshkujve dhe përcaktimin 
e dobisë së femrave dhe ,meshkujve nga ato;

• Parashikimi i ndihmës (duke përfshirë edhe atë financiare), 
mbështetjes ose shërbimit pa marrë parasysh rolin e femrave dhe 
meshkujve, interesat, nevojat, shkathtësitë dhe aftësitë e tyre të 
ndryshme, gjatë dizajnimit të shërbimit ose sistemit të ndihmës dhe 
mbështetjes;

• Ndërtimi i kapaciteteve që janë “të verfra” për nevojat e ndryshme të 
meshkujve dhe femrave. 

  gjinore specifike

Programet gjinore specifike vënë në fokusin qendror barazinë gjinore dhe 
avancimin e statusit të femrave dhe meshkujve, vajzave dhe djemve; dhe 
kanë për qëllim të korrigjojnë një pabarazi të caktuar. Për shembull:
• Në programin për shëndet publik parashihet një program skrining 

përveç për kancerin e mitrës edhe për kancerin e prostatës;
• Vendosen masa speciale si përgjigje e dhunës së bazuar gjinore dhe 

ngacmimit seksual;
• Masa për përfshirje më të madhe të vajzave në shkencat teknike;
• Masa për përfshirje më të madhe të femrave në politikë dhe ekonomi 

(për shembull: balancë gjinore e këshilltarëve në të gjitha komisionet, 
femrave anëtare në bordet ekzekutive, femrave të emëruara në 
pozicione si drejtoresha, udhëheqëse, koordinatore dhe e ngjashme). 

gjinore transformuese

Programet gjinore transformuese kanë për qëllim të vendosin një balancë 
të re përmes rishpërndarjes së fuqisë dhe vendosjes së një marrëdhënieje 
të balancuar midis fermave dhe meshkujve. Për shembull:

• Masa në programin për zhvillimin ekonomik lokal me të cilat 
rishpërndahen mjete financiare që femra të fillojnë biznesin 
e tyre dhe në atë mënyrë vendoset një balancë e re e fuqisë 
financiare në familje, por edhe në shoqëri për shkak të forcimit 
ekonomik të femrave;

• Masa në programin për mbrojtje sociale për hapje të qendrave 
të zhvillimit të fëmijëve ose kopshteve të fëmijëve në mjediset 
rurale të cilat rrisin punën e papaguar të femrave për kujdes dhe 
mundësojnë që ato të kenë mundësi për të qenë ekonomikisht 
aktive dhe të marrin pjesë politikisht në marrjen e vendimeve; 

• Masat për mungesë të barabartë të prindërve nga puna në 
komunë dhe shërbimet e drejtuara në komunë rishpërndajnë 
dhe transformojnë barrën e kujdesit për fëmijët dhe në shumicën 
e rasteve atë barrë e mbajnë femrat.   
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ANEKSI 1: Indikatorët e performancës

Prioriteti 1 – Përmirësimi i infrastrukturës 
rrugore, komunale dhe energjetike;  eshkuj  femra  tjetër koment burimi i të 

dhënave 
Numri i meshkujve/femrave me patentë shoferi 
(LAMM)     
Numri i meshkujve/femrave që përdorin transportin 
publik (komuna, ndërmarrje publike dhe kompani 
private të cilat organizojnë transportin, stacionet e 
autobusëve)     
Linjat në zonat rurale, frekuenca, disponueshmëria 
e shërbimeve të kujdesit për fëmijë (komuna, 
ndërmarrje publike dhe kompani private të cilat 
organizojnë transportin, ofrojnë shërbime të 
kujdesit, stacionet e autobusëve)    
Pjesëmarrja e meshkujve dhe femrave në dhënien 
e shërbimeve të transportit (meshkuj dhe femra 
të punësuara dhe në cilat pozicione) (komuna, 
ndërmarrje publike dhe kompani private të cilat 
organizojnë transportin, stacionet e autobusëve)     
Perceptimi/ndjenja e sigurisë në transportin publik, 
numri i rasteve të dhunës seksuale dhe fizike ndaj 
femrave/meshkujve në transportin publik     
Numri i meshkujve – femrave që përdorin biçikletë/
trotinet ose një mjet tjetër për transport ose 
mobilitet urban      
Gjatësia e infrastrukturës rrugore    
Gjatësia e infrastrukturës për biçikleta    
Vdekshmëria në rrugë (numri i aksidenteve të 
trafikut dhe numri i rasteve të shkaktuara të vdekjes 
së meshkujve – femrave) MPB     
Gjatësia e udhëtimit (meshkuj – femra), koha e 
kaluar në udhëtim (ndërmarrje transportuese)     
Numri i meshkujve – femrave që punojnë në sferën 
e sigurisë së trafikut/transportit publik 
(ndërmarrje të transportit/trafikut)     
Numri i familjeve në të cilat kryefamiljari është një 
femër (ESHS)     
Shkalla e varfërisë (WB)    
Ndjeshmëria sociale (UN Women), duke përfshirë 
edhe varfërinë energjetike    
Numri i meshkujve – femrave që punojnë në 
sektorin energjetik (ESHS)      
Numri i meshkujve – femrave që punojnë në 
sektorin e energjive të ripërteritshme (ESHS)     
Numri i meshkujve – femrave që punojnë në 
sektorin e arsimit relevant për energjetikë (ESHS)     
Numri i meshkujve – femrave që posedojnë pronë 
në emër të tyre (tokë bujqësore) (ESHS, Kadastra))     
Përqindja e popullatës që përdor ujë të pijshëm të 
pastër (Enti Hidrobiologjik)    
Përqindja e popullatës që përdor rrymë (EVN)    

Përqindja e popullatës që ka qasje deri te energjia e 
pastër (diell, erë, ujë) (EVN, Ministria e Ekonomisë)    
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Prioriteti 2 – Zhvillimi ekonomik komunal; meshkuj  femra  tjetër koment burimi i të 
dhënave 

Numri i të punësuarve/të papunësuarve të ndara 
sipas gjinisë (ESHS, APRMV)     
Numri i meshkujve/femrave nëpër sektorë (ndarja e 
tregut të punës) (APRMV, ESHS)     
Numri i personave aktivë në tregun e punës të 
ndarë sipas gjinisë (anketë për fuqinë e punës, 
ESHS)     
Struktura e arsimit dhe moshës së të punësuarve 
të ndarë sipas gjinisë (anketë për fuqinë e punës, 
ESHS)     
Numri i personave (meshkuj/femra) që kërkojnë 
punë në mënyrë aktive (APRMV)     
Numri i meshkujve/femrave që janë zhvendosur 
nga rajoni juaj në një rajon tjetër (të ndarë sipas 
moshës, statusit arsimor) (ESHS)     
Numri i meshkujve/femrave që janë zhvendosur 
nga vendi në një vend tjetër (të ndarë sipas moshës, 
statusit arsimor) (ESHS)     
Numri i studentëve në sferën e shkencës, 
teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës (të 
ndarë sipas gjinisë, që janë regjistruar dhe kanë 
përfunduar fakultetin) (ESHS)     
Përqindja e tokës (tokë bujqësore) të cilën e 
kontrollon dhe është në pronësi të femrave/
meshkujve (Kadastra)     
Përqindja e femrave që kanë fuqi të sundojnë mbi 
vendimet se si përdoret toka ose profiti i aktivitetit 
bujqësor (Anketë për forcimin e femrave në bujqësi, 
Fakulteti i shkencave bujqësore dhe ushqimit)     
Përqindja e meshkujve/femrave që përdorin 
kredi, mbështetje financiare dhe teknike (raporte 
përfundimtare vjetore të bankave komerciale, EBRD, 
MBOR, etj.)     
Përqindja e meshkujve/femrave që kanë kursime në 
bankë (raporte përfundimtare vjetore të bankave 
komerciale)     
Përqindja e popullatës që ka qasje deri te transporti 
publik sipas lokacioneve (mjedisi urban/rural) 
të ndarë sipas gjinisë dhe moshës, nevojave të 
veçanta, përkatësisë etnike (komuna, ndërmarrje 
publike dhe kompani private që organizojnë 
transportin, stacionet e autobusëve)     
Numri i meshkujve/femrave që përdorin transportin 
publik sipas lokacioneve (mjedisi urban/rural) 
të ndarë sipas gjinisë dhe moshës, nevojave të 
veçanta, përkatësisë etnike (komuna, ndërmarrje 
publike dhe kompani private që organizojnë 
transportin, stacionet e autobusëve)     
Si harxhojnë amvisëritë paratë (për cilat produkte) 
ku kryefamiljari është një femër  në raport me 
amvisëritë e tjera (Burim: Anketa e amvisërive, ESHS)     
Prioriteti 3 – Avancimi i cilësisë së shërbimeve 
sociale (shëndetësi, sport etj.); meshkuj femra tjetër  koment burimi i të 

dhënave
Numri i orëve që i kalojnë meshkujt/femrat 
për punën e papaguar të kujdesit (anketë për 
përdorimin e kohës, ESHS)     
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Numri i femrave/meshkujve që përdorin pushimin e 
lehonisë (burim: FSSH)     
Proporcioni i femrave që kthehen më herët në punë 
nga pushimi i lehonisë nga numri total i femrave që 
janë në pushim të lehonisë (burim: FSSH)     
Numri i institucioneve që kujdesen për fëmijë 
(burim: komuna)     
Numri i fëmijëve të kujdesur në institucione 
(kopshte fëmijësh) mashkullorë – femërorë (burim: 
komuna)     
Numri i fëmijëve mashkullorë dhe femërorë të 
regjistruar në shkollë fillore, të mesme (burim: 
komuna)     
Hendeku i pagave midis meshkujve dhe femrave 
nëpër sektorë (ESHS)     
Shpenzimet e amvisërive ku kryefamiljari është një 
femër, në krahasim me amvisëritë e tjera për arsim, 
mbrojtje shëndetësore dhe sociale (ESHS, anketa e 
shpenzimeve)     
Numri i përdoruesve femra/meshkuj të ndihmës 
sociale dhe transfereve të tjera sociale (MPPS, 
Qendrat për punë sociale, komuna)     
Numri i meshkujve/femrave mbajtës së virusit HIV/
SIDË (ISHP)     
Arsyet e vdekshmërisë te meshkujt/femrat (ISHP)     
Qasshmëria e institucioneve shëndetësore për 
personat e nevojave të veçanta    
Përqindja e shfrytëzimit të programit të 
detyrueshëm për ekzaminime gjinekologjike (FSSH, 
MSH)    
Numri i klubeve për meshkuj/femra (komuna)     
Numri i meshkujve/femrave që merren në mënyrë 
aktive ne sport/anëtarë të klubeve (komuna)     
Numri i djemve/vajzave që janë regjistruar në arsim 
fillor (ESHS)     
Numri i djemve/vajzave që janë regjistruar në arsim 
të mesëm (ESHS)     
Numri i djemve/vajzave që kanë përfunduar arsimin 
fillor (ESHS)     
Numri i djemve/vajzave që kanë përfunduar arsimin 
e mesëm (ESHS)     
Qasshmëria e institucioneve arsimore për personat 
me nevoja të veçanta     
Numri i djemve/vajzave që janë regjistruar në 
fakultet sipas sferës (ESHS)     
Tradita dhe zakone në rajon që nuk trajtojnë femrën 
në mënyrë të barabartë me mashkullin (vënë 
femrën në pozitë dytësore, e infantilizojnë atë)     
Tradita dhe zakone që pasqyrojnë diskriminimin 
gjinor (sjellje e dhunshme e pranueshme nga 
publiku, vlera, norma dhe pritje) të lidhura me 
trashëgiminë kulturore     
Numri i femrave/meshkujve që punojnë në sektorin 
e kulturës     
Numri i femrave/meshkujve interpretues, 
ekspozues, aktorë     
Numri i institucioneve kulturore dhe të punësuarve 
sipas gjinisë dhe funksionit udhëheqës     
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Ngjarje që janë fokusuar në mënyrë specifike ndaj 
forcimit të rolit të gruas në kulturë     
Perceptimet e meshkujve/femrave për sigurinë në 
vende monumente të kulturës dhe manifestime 
kulturore      
Qasshmëria në vende monumente të kulturës dhe 
manifestime kulturore, ndërtesa, salla për personat 
me nevoja të veçanta     
Numri i femrave/meshkujve që punojnë në sektorin 
e sportit     
Numri i femrave/meshkujve sportistë     
Numri i meshkujve/femrave në klubet sportive     
Ngjarje që janë fokusuar në mënyrë specifike ndaj 
forcimit të sportit të femrave në komunë     
Perceptimet e meshkujve/femrave për sportin     






	Blank Page
	Blank Page



