
KUOTAT JANË TË DOMOSDOSHME, POR NUK JANË TË 
MJAFTUESHME 
Regullativat ligjore janë të kënaqura për nominim dhe përfaqësim numerik 
te grave në listat e kandidatëve, por përfshirja e tyre në vendimmarje 
është zvogëluar shumë sa më shumë ngjitesh në hierarkinë institucionale 

Rezultati përfundimtar  

Qytetarët janë përfshirë pak   
Rreth 1/5 e qytetarëve  janë të përfshirë në proçeset e vendimmarrjes 

Qytetaret edhe më pak  

Prania nuk garanton 
ndikim  
„Me rëndësi është që edhe pse gratë 
janë të pranishme në partitë politike, 
nuk insistojnë që idetë dhe qëllimet  
e tyre t’i shfaqin, sikur futen në 
programin e partisë formalisht dhe 
dalëngadalë sikur treten, janë të 
pranishme vetëm si emra, si figura, 
sikur nuk ekzistojnë kur merren 
vendimet. Edhe mua kjo gjë më 
pengon!“

„Trajtim  të veçantë“ 
për gratë aktive në 
politikë 
„Gratë në partitë politike, të cilat 
mbase janë të suksesshme dhe arri-
jnë nivel të lartë, sado që të punojnë, 
në fund do të thonë: Fjalët e saj janë 
fjalë boshe.

„I paska lënë fëmijët dhe ka shkuar 
atje...“

Në qoftë se ka ndonjë grua që është 
shquar, menjëherë „Ja, ajo tani u 
fut në politikë….ka haruar familjen, 
burrin, e gjen vetëm në sallonet e 
ondulimit dhe ato kozmetike, në 
television……vetë gratë e komento-
jnë këtë.”

Përqindje e grave të papërfshira asnjëherë në marrjen e 
vendimeve
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PJESËMARJA DHE MUNDËSIA PËR MARRJE VENDIMESH – 
PRIVILEGJ I GRAVE TË ARSIMUARAVE URBANE ? 

Pjesëmarja e grave  nuk garanton, 
dhe as siguron planifikim të buxhetit 
sensitiv në aspektin gjinor. Mungon  
ndjeshmëria gjinore gjatë planifikimit 
të buxhetit, me fjalë të tjera mungon 
marrja parasysh e pabarazisë gjinore 
dhe e nevojave specifike të grave 

„Në këtë  moment m’u kujtua një 

inisijativë, kërkesë me shkrim, para 

tre vjetësh, tre nëna/ prindër.  Fëmijët 

tanë shkojnë në kopësht në Jegunovcë, 

kemi privilegj të kemi objekt për t’i 

vendosuar fëmijët. Por ai kopësht 

është aq shumë i dëmtuar, saqë 

është e frikshme se ku i kemi fëmijët, 

prandaj ne të tre gratë me peticion 

vajtëm tek kryetari i komunës të na 

jepte objekt që komuna e kishte fituar 

si donacion, objekt i cili qëndronte i 

mbyllur 4-5 vjet. Kryetari na pranoi, 

na dha disa shpjegime/ justifikime, se 

objekti është parashikuar rreptësisht 

për ambulancë. Në atë objekt, pas disa 

muajsh u sistemua Ndërmarja publike 

komunale, d.m.th. ambulanca ende 

nuk egziston, madje edhe  fëmijët 

tanë ende e frekuentojnë atë objekt të 

dëmtuar. Ne, edhe nëpërmjet medi-

umeve, i thirrëm Televizionin –Alfa dhe 

median lokale, e promovuam proble-

min, por asgjë……Ne kishim një farë 

inisijative, por ajo u ndal. Më kot ne 

përpiqemi……”

Inisijativa të 
rralla – rezultat 
dëshpërues

Përqindje e grave të përfshira në proçesin e marrjes së vendimeve të 
organizuara nga komuna, në bazë të nivelit arsimor
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FINANCAT PUBLIKE – ZONË E NDALUAR?    
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SI VENDOSET NË SHTËPI/FAMILJE?
Në aparencë të barabartë në vendimmarje

„Këtu mund të kesh një farë ndikimi, 

burrit mundesh….. mund të të japi çdo 

te drejtë, por nga njerëzit….Aaaa shiko 

tani, i shoqi i dha liri! Ende ka ndikim 

ajo që thonë dhe mendojnë të tjerët. 

Tek disa persona ende ka ndikim ajo që 

thonë të tjerët, jo në çdo vënd, por diku 

ende ka.“

„Vetë mbetemi prapa, vetë, edhe të 

duash të fillosh  diçka - epo prit, ç’farë 

do thonë komshinjtë, kjo është e 

turpshme, turp është çdo gjë që vesh, 

turp është të shkosh këtej, turp është 

të shoqërohesh me këto dhe kështu 

do mbyllesh vetë në shtëpi, jo këtej, jo 

andej….Le që ,edhe po të fillojmë diçka, 

nuk na dëgjojnë...“

„Vetë jemi fajtore, për punë na lësho-

jnë, ndërsa për të shkuar diku tjetër nuk 

na lëshojnë, e si mundet një gjë e tillë?  

Nëse mundet për punë, për të fituar 

para, mundet edhe për tjetër gjë..“

„Ka fshatra ku gruas nuk i lejohet të dali  

vetë nga shtëpia“.

„Në Tearcë, gratë janë më të lira, 

kuptohet mjafton t’a informojnë se do 

shkojnë diku.“

„Ka raste ku gruaja don të shkojë në 

punë, burri nuk  e lejon. Ka edhe raste 

të tilla.“

Sa në të vërtetë 
gratë kanë liri për të 
vëndosur në shtëpi? 

Si e vlerësoni pavarësinë tuaj për harxhim  të parave nga buxheti 
familjar 
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20,5 % E GRAVE, KUNDREJT  8 %  TË  BURRAVED E 
VLERËSOJNË PAVARËSINË GJATË SHPENZIMIT TË PARAVE 
NGA BUXHETI FAMILJAR ME NOTËN MË TË DOBËT. 

Në çfarë mënyre merren  vendimet në familje/ekonominë shtëpiake
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Përkatësia etnike Maqedonas

Përkatësia etnike Shqiptar
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REKOMANDIME 
	Janë të nevojshme programe për fuqizimin e qytetarëve, veçanërisht për 

fuqizimin e grave për përfshirje dhe shfrytëzim të mekanizmave demokratik për 

involvim në proçeset e vendimmarrjes në bashkësitë lokale ;

	Sigurimi i funksionalitetit të mekanizmave për përfshirje të grave nga nivele të 

ndryshme sociale në proçeset e vendimmarrjes dhe krijimit të politikave nga ana 

e pushtetit lokal;

	Edukim dhe fuqizimi i kapacitetev të administratës së komunës për përfshirjen e  

perispektivës gjinore në proçeset e planifikimit të programeve dhe buxhetit.

	Projekte të organizatave joqeveritare për përfaqësimin e nevojave specifike të 

grave për plotësimin/arritjen e së drejtës për shërbime sociale, me qëllim të 

rritjes së mundësive për qasje të grave ndaj shërbimeve sociale dhe kushteve 

infrastrukturore;

	Njësitë e vetëqeverisjes lokale të përdorin masa speciale për mundësimin e qa-

sjes ndaj shërbimeve sociale bazë dhe të definojnë prioritete në shërbimet infra-

strukturore në  interes të grave nga zonat rurale dhe grupeve të marginalizuara. 

KONKLUZIONE
	Përfshirja e qytetarëve, veçanërisht e grave në proçeset e vendimmarrjes është 

shumë e vogël;

	Përfshirja e pamjaftueshme e grave në proçeset e marrjes së vendimeve është  re-

zultat i pranisë së: kapaciteteve demokratike të dobëta të qytetarëve dhe  insti-

tucioneve; pranisë së vlerave të forta patriarkale të cilat e përcaktojnë/ definojnë 

pozicionin e gruas në shtëpi, por jo edhe në jetën publike; 

	Nivel i ulët  i vetëdijes dhe I njohjes së gjëndjes  së pabarazisë në pozicionet e 

grave dhe burrave në shoqëri, e kufizon jo vetëm pjesëmarjen e grave por edhe 

ndikimin e tyre në drejtim të rritjes së  barasisë gjinore gjë e cila vihet re në asn-

jëanësinë dhe neutralitetin  e politikave institucionale dhe buxhetit. 

Ky publikim është përgaditur me ndihmën e Unionit Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është përg-
jegjësi vetëm e Akcija Zdruzhenska dhe në asnjë mënyrë nuk reflekton opinionin e Unionit Evropian.

Projekti është i  financuar 
nga  Bashkimi Europian

Projekti  është implementuar nga Akcija 
Zdruzhenska Shkup dhe Instituti për  
zhvillim të komunitetit Tetovë  

Projekt: “Barazia dhe Përfaqësimi Gjinor Përtej Kufijve”


