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Gjatë vitit të kaluar, Misioni i OSBE-së pati bashkëpunim të ngushtë 
me partnerët tanë LOGM dhe Departamentin për përparimin e 
barazisë gjinore, ku realizuan një numër të madh projektesh dhe 
iniciativash me qëllim që të avancohet barazia gjinore në vend. 

Andaj mendoj se implementimi i projektit ”Gratë mund t’ia arrijnë   
II- 2005- Zgjedhjet vendore” paraqesin një program me qasje 
multidimenzionale për arritjen e këtij qëllimi.

Këshilli i përgjithshëm i OSBE-esë në dhjetor të vitit 2004 e miratoi 
planin veprues për fuqizimin e barazisë gjinore në rajonet e OSBE-
esë dhe të sigurujë vëzhgim në implementimin e të njejtit.
Miratimi i planit tregon se OSBE-ja vazhdon të luajë rol të madh në 
përparimin e barazisë gjinore.
Rezultatet e zgjedhjeve të paradokohshme vendore treguan se 
është bërë një hap përpara në përmirësimin e pjesëmarrjes së 
balancuar të grave dhe burrave në sjelljen e vendimeve politike në 
jetën publike dhe politike.

Krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit të kaluar numri i grave të 
zgedhura në këshillet e komunave u rrit nga 8,4 % në 22,4% (312).
Për fat të keq të gjitha partitë politike nuk e respektuan kuotën 30%  
që ishte kusht ligjor nga viti 2004, i cili ju mundësonte grave të jenë 
njësoj të përfaqësuara në pjesën e parë dhe të dytë të listave dhe 
vetëm tri gra (3,5%) u zgjodhën për prefekte.

Misioni i OSBE-së beson se 
përfundimet dhe të dhënat nga 
projekti duhet të anlizohen dhe 
përvojat e fi tuara të aplikohen 
në të ardhmen respektivisht 
në zgjedhjet e ardhshme 
parlamentare.
Projekti tregoi se  çështja lidhur 
me barazinë gjinore po bëhet 
shumë e rëndësishme për shumë 
parti politike të cilat morrën pjesë 
në projektin ”GMA II ”.

Misioni i OSBE-së do të vazhdojë të jep përkrahjen e vet për 
shoqërinë civile në implementimin e aktiviteteve për përmirësimin e 
pozitës së gruas. 
    

Elena Gulmadova
OSBE - Zyrtare për sundimin e së drejtës
OSBE – Misioni Vëzhgues në Shkup 

S’ka progres dhe demokraci në qoftëse 
gjysma e popullatës s’është e kyqur në 
vendimarrje. Nuk mund të ketë vendim 
të drejtë në qoftëse gratë nuk janë të 
kyqura në mënyrë të barabartë në sjelljen 
e vendimeve. Poashtu mungesa e grave 
nga qeverisja vendore dhe ajo nacionale në 
fi llim të viteve 90 – ta është motivi kryesor 
për hapjen e pyetjes për pjesmarrjen 
e grave në politikë dhe në strukturat 
vendimarrëse. LOGM 10 vite në kontinuitet 
punon në fushën e fuqizimit të grave 
në politikë duke ngritur iniciativa, duke 
zhvilluar trajnime dhe duke bërë lobim.

LOGM bën përpjeke për pjesmarrje më 
të madhe të grave në politikë, shumë 
e rëndësishme është puna e cila është 
zhvilluar në kontinuitet si dhe realizimi 
i proektit “Gratë mund t’ia arrijnë II 
– Zgjedhjet vendore”. Ky proekt ka 
domethënien e vënies së konceptit gjinor 
nga partitë politike për tu mundësuar 
gravetë bëhen subjekt aktiv në sjelljen e 
vendimeve.

Bashkëpunimi i vendosur midis LOGM si 
organizatë joqeveritare dhe Departamentit 
për përparimin e barazisë midis gjinive 
pranë MPPS si institucion qeveritar, 
partitë politike dhe OSBE – ja si organizatë 
ndëkombëare paraqet model pë arritje të 
rezultateve pozitive prej 8,4% gra këshilltare 
në 22, 4% në Zgjedhjet vendore të vitit 
2005.                   

Elena Grozdanova 
Savka Todorovska

Numri i grave 
të zgedhura 
në këshillet e 
komunave u 
rrit nga 8,4 % 
në 22,4% (312)
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Hyrje

Lidhja e organizatave të grave në Republikën e Maqedonisë 
gjatë vitit 2004-2005 e realizoi projektin nacional “Gratë 
mund t’ia arrijnë II-Zgjedhjet vendore 2005” në partneritet me 
Sektorin për përparim dhe barazi gjinore pranë Ministrisë për 
punë dhe politikë sociale dhe në bashkëpunim me Paktin e 
Stabilitetit Grupi punues për Barazi gjinore (SP GTF). Projekti 
përmbahet fi nanciarisht nga misioni i OSBE-së në Shkup.

Qëllimi kryesor i projektit

Zmadhimi i pjesëmarrjes së grave në strukturat vendimmarrëse 
në nivel lokal në vend.

Qëllimet e projektit

2   Sjellja e amandamentit në Ligjin për zgjedhje vendore, i cili 
siguron 30% kuotë për të dy gjinitë në listat zgjedhore për 
këshilltarë dhe prefektë;

2   Zmadhimi i përkrahjes nga ana e partive politike dhe 
opinioni për promovimin e tij dhe barazia gjinore, në 
proçesin e fuqizimit të gjinisë femërore në politikë;

2   Zmadhimi i numrit të grave të z
komunave në zgjedhjet e ardhshm

derët e politikës, lideret e forume
litike, kandidate për prefekte dhe kë

dhe opinioni.

Aktivitetet e realizuara

2   Është formuar Bordi i projektit, përgjegjës për 
implementimin e projektit i cili perbëhet nga një 
koordinatore, një asistente e projektit, dy trajnere eksperte 
(të trajnuara në seminarin regjional të SP GTF) lidere të 
partive politike (përfaqësues të partive politike);

2   Është nënshkruar marëveshje për bashkëpunim me 
liderët e partive politike në lidhje me implementimin e 
aktiviteteve të cilat i përkasin projektit;

2   Prezentimi i projektit në opinion (për votuesit) përmes 
mediave;

2   Janë realizuar 10 seminare me 10 parti politike: LSDM, 
BDI, VMRO-DPMNE, PLD, PLM, PDSH, PPD, AD, PSM dhe 
PBERM.

2   Raport për statusin: Përfaqësueset e partive politike 
në Bordin e projektit me ndihmën e anëtarëve tjerë të 
bordit përgatitën Raport për statusin, përgatitur nga të 
dhënat statistikore të partive politike për promovimin 
dhe aplikimin e barazisë gjinore në çdo parti politike e 
përfshirë me këtë projekt; 

2   Raport për vlerësimin legjislativ i përgatitur nga z-nja 
Zagorka Tnokovska;

2   Raporti për përfaqësimin në media i përgatitur nga z-nja 

Orari i seminareve në partitë 

Partia
politike

LSDM

BDI Halide Palloshi

PLD

PPD

PLM

VMRO/ DMPNE Irena Misheva

PDSH Vildane Palloshi

PSM

PBER Iseni Hariet

AD

Pjesëmarrës

Numri i përgjithshëm i grave dhe burrave të trajnuar, 
politikanë: 242 
2 238 gra nga politika 
2 4 burra nga politika (3 nga PSM dhe 1 nga PL)

Niveli i organizuar i pjesëmarrësve
2 57% me shkollim superior
2 31% me shkollim të mesëm 
2 12% studentë
Nga numri i përgjithshëm të punësuar janë 63%, kurse të tjerët 
37% janë të papunësuar.

Konferenca për vlerësim

Konferenca evaluative - 10.12.2004.
Klubi i parlamentarëve, Shkup
Të pranishëm 60 pjesëmarrës prej të cilëve 53 gra nga parti të 
ndryshme politike nga pozita dhe opozita.

Rekomandimet nga konferenca
për vlerësim 

2 Përpjekje e të gjitha subjekteve të përfshirë në aktivitetet 
e projektit për numër më të madh të grave në Zgjedhjet 
vendore të vitit 2005.

2 Në kontinuitet trajnim politik të grave nga partitë politike
2 Përforcimi i bashkëpunimit ndërmjet OJQ-ve, partive 

politike dhe Sindikatës.
2 Sjellja e Ligi Për mundësi të barabarta dhe implementimi i 

tij.
2 Nënshkrimi i deklaratës, me të cilän partitë politike do të 

obligohen deri në vendin e tretë  në listat kandiduese që 
të propozojnë një grua, dhe më së paku 1/3 e grave të 
jenë të parat në listat.

2 Secila parti politike të kandidojë së paku tri gra për prefekte 
në vende fi tuese.

 

Konferenca evaluative - 
10.12.2004.
Klubi i parlamentarëve, Shkup
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Në peridhën e vitit 2002 kur realizohej projekti ”Gratë mund 
t’ia arrijnë II” të gjitha 10 partitë politike ishin të udhëhequra 
nga liderë politik meshkuj. Asgjë nuk ndryshoi deri në vitin 
2004.

Tri parti më 2004, nuk ishin në gjendje t’i përfundojnë 
pyetësorët për statusin e grave në rradhët e tyre, kurse dy 
parti haptas pranuan se nuk kanë statistika të veçanta gjinore 
për anëtarësinë në partitë e tyre, dhe për strukturën gjinore 
në organet partiake ose listat kandiduese si dhe e anëtarëve të 
zgjedhur në nivel lokal dhe nacional në struktura të ndryshme 
të fuqisë.

Partitë, të cilat kishin mundësi të japin ndonjë statistikë 
për anëtarësinë e tyre në baza gjinore, mundeshin të japin 
përgjegje të sakta vetëm në një numër të caktuar pyetjesh.
Situata në vitin 2004 është krejtësisht ndryshe: përafërsisht 

Trajnuesit e partive politike nuk dhanë raporte për anëtarët e 
tyre me të cilët opinioni do të njihej me gratë të cilat do të jenë 
politikane të veçuara në nivel nacional dhe lokal.
Ky është tregues se pothuajse të gjitha partitë kanë mungesë 
të grave politikane të profi luara në nivel nacional e sidomos 
në atë lokal.
Në vitin 2002 tri parti politike nuk kishin organizatë femërore 
në nivel nacional, njëra kishte vetëm grup joformal të grave 
dhe 6 parti kishin organizatë formale të grave. Vetëm dy vite 
më vonë të gjitha 10 partitë politike në mënyrë formale bënë 
organizimin e organizatave femërore në nivel lokal.
Në vitin 2002 vetëm katër parti nga projekti e kishin të 
përfshirë në programin e tyre barazinë gjinore (më e mira 
ishte PLD), vetëm dy parti kishin kuotën për gjinitë në statutet 
e tyre (LSDM dhe PLM) dhe njëra nga ato ( PLM ) vetëm për 
organet partiake. Para zgjedhjeve parlamentare në vitin 2002 
përqindja e grave në parlament ishte 7,6%.Përfi tim më të 

Ndikimet e projektit 
„Gratë mund t’ia arrijnë II
2004-2005“

- Evaluimi fi nal - Maj 2005 

Ç’ËSHTË NDRYSHUAR?
Ç’FARË ENDE PARAQET PROBLEM?

Tabela 1: Letërnjoftimi i partive pjesëmarrëse në vitin 2004  �

Parti-të Kryetari
Grupet 
femërore

Kryetare e gr.femëror
Anëtar në 

parlament %
Gratë 

parlamenta-re

LSDM Vlado Buçkov-ski organizim formal
Eleonora Petrova 
Mitrevska

35,8% 27,0%

BDI Ali Ahmeti organizim formal Azize Velin 13,3% 6,2%

PLD Risto Penov organizim formal Liljana Popovska 9,0% 45,4%

PPD
Abdulme-naf 
Bexheti

organizim formal Ferdeze Sulejmani 1,6 % 0%

PLM Stojan Andov organizim formal
Golubka Neçevska 
Cvetanovska

4,2% 20,0%

VMRO/
DMPNE

Nikola Gruevski organizim formal Silvana Boneva 22,0% 15,0%

PDSH Arben Xhaferi organizim formal Vildane Palloshi 5,8% 0%

PSM Qubisav Ivanov organizim formal Vera Çerepnalkova 0,8% 0%

PBERM Nexet Mustafa organizim formal Iseni Hanriet 0,8% 0%
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GJENDJA E ORGANIZATAVE
POLITIKE FEMËRORE NË
SUAZAT E PARTIVE TË TYRE

Të gjitha partitë të përfshira në projekt kanë organizata 
femërore formale.
Ekzistojnë shumë rregulla se si grupet femërore e formojnë 
anëtarësinë e tyre.
Në disa nga partitë, të gjitha gratë automatikisht janë anëtare 
të organizatës femërore. Vetëm në tri nga partitë (PLD, BDI 
dhe AD) gratë sipas vullnetit vendosin se a do të jënë apo jo 
anëtare të organizatës femërore. Në dy parti (LSDM dhe PLD) 
gra të cilat nuk janë të partisë janë anëtare të organizatës 
femërore të partisë. Një parti (AD) ka përmendur se meshkuj 
anëtarë të partisë po ashtu janë pjesë e organizatës femërore.

Të gjitha organizatat femërore (OF) pranë partive kanë degë 
lokale ose klube, kurse një parti (PPD) deklaroi se këto degë 
lokale nuk janë aq aktive.

Programi OF është pjesë e integruar në programin e partisë, 
në të shumtën e rasteve (7 raste). Disa nga këto organizata 
kanë program shtues për barazi gjinore (3 raste) ose Deklaratë

DUKSHMËRIA E ORGANIZATAVE 
PARTIAKE FEMËRORE NË MEDIUME, 
DUKSHMËRIA INDIVIDUALE E GRAVE 
POLITIKANE NË OPINION

Shumica e OFP kanë deklaruar se ato kanë përvojë për të 
organizuar pres konferenca në mënyrë të pavarur (përjashtim 
bëjnë PPD dhe PBERMP).

Secila nga partitë tanimë ka së paku 1-5 gra politikane të cilat 
janë mjaftë të njohura në opinion, në nivel nacional (ministre, 
nënkryetare në parlament, parlamentare, zëvendës kryetare të 
partive, drejtoresha të instuticioneve qeveritare) dhe 5-20 gra 
politikane të cilat në mënyrë cilësore janë të trajnuara në nivel 
lokal (gra prefekte këshilltare, drejtoresha të institucioneve 
lokale).

Më e dobët si në nivel lokal ashtu edhe në atë nacional është 
PBERM e poashtu edhe PLM ndihet ende e pasigurt në këtë 
aspekt.

Këshilltare

v. 2000 8,4% 
nuk ka kuotë

v. 2005 22,4% 
nuk ka kuotë

8,4 % 22,4 %

Nga tabelat 2 dhe 3 
mund të shihet se 
situata në mënyrë 
drastike ka ndryshuar 
për dy vite: Në vitin 
2004, shtatë nga 
dhjetë partitë kanë 
kuotë të veçantë për 
organet partiake e 
cila respektohet .Dy 
parti (LSDM dhe PLD) 
kanë më tepër se 
30% gra kandidate 
në zgjedhjet e fundit 
parlamentare, pesë 
parti kanë grua 
zëvendës kryetare, 
dy parti kanë grua si 
sekretare gjenerale. 
Përqindja e grave 
ministre ngadalë 
shënon rritje.   

Tabela 3: Gratë nga partitë në pozitat e fuqisë �

LSDM BDI PLD PPD PL
VMRO/
DMPNE

PDSH PSM PBERM AD

KRYETARE E PARTISË JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO

ZËVENDËS KRYETARE PO PO JO PO JO PO JO JO JO PO

SEKRETAR GJENERAL JO PO PO JO JO PO JO JO JO JO

% E GRAVE KËSHILLTARE 11 30 10.1 2 gra 14.3 22 n / p 3.3 5 18.7

NUMRI I GRAVE PREFEKTE JO JO 1 JO JO JO 1 JO JO 1 

GRA KRYETARE TË 
PARLAMENTIT

JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO

GRA ANËTARE TË 
PARLAMENTIT

27 6.2 45.4 JO 20 15 JO JO JO JO

GRA MINISTRE % 11,5 0 16 0 0 0 0 0 0 0



yshime pozitive në programet 
me e paragrafave për barazim
ani vetëm një parti nuk mund 
barazinë gjinore (PPD).Duke e
pozitiv PPD është e mendimit se

in e vet në parti jo vetëm për mes
mokratik, atë të vlerave.

 ndonjë deklaratë për përkrahje
at në vitin 2002 kishin deklaratë 
kurse disa tani zhvillojnë politika
usha të veçanta.  

ORE LIDHUR ME
NË ZGJEDHJET E 

ar se do të miratojnë Akt për

se do të sigurojnë prezencën e
 në vendet vendimmarrëse.
dësi më të mëdha për gratë që

endosur grua në vendin e parë
ndin e tretë por kjo e dyta nuk 

në premtuar miratimin e një
iljen, ligj kundër dhunës në
ekësorë për gratë dhe personat

ar se do t’iu japin më shumë

shansa grave nga partia e tyre që ato të zgjidhen dhe ia 
arritën.

2 PDSH: premtoi më shumë vende për gratë në listat 
kandiduese.

2 PSM: Po, ata premtuan se do të sigurojnë një hapsirë më të 
madhe për vendosjen e grave në pozita vendimmarrëse.

2 PBERM: ata premtuan se do të sigurojnë më tepër vende 
për gratë në organet vendimmarrëse në suazat e shoqërisë 
dhe partisë.

2 AD: Jo
2 BDI: premtoi se do të kujdesohet për barazi gjinore dhe se 

do t’ua jep kandidateve të veta shansën e cila ju takon.

Rritja e vetëdijes për barazi gjinore në suazat e partive politike 
shpjegohet me faktin se vetëm dy parti nuk kanë përfshirë 
elemente të barazisë gjinore në premtimet e tyre zgjedhore 
(PDP dhe AD) dhe se shumica e tyre premtuan më shumë 
gra të zgjidhen kurse dy parti kanë paraqitur fakte të qarta 
dhe propozime konkrete për politika lidhur me barazinë 
gjinore (LSDM dhe VMRO-DPMNE). Fakti që kemi ndryshime 
të dukshme në qëndrimet parazgjedhore në partitë më të 
fuqishme tregon se shtypjet që i bëri Lobi i grave të vendit si 
dhe puna e grave aktiviste brenda partive politike kanë arritur 
sukses për ta pozicionuar barazinë gjinore në listën prioritare 
të partive politike. Mund të vërehej se sa ishin serioze partitë 
kur premtonin se do ta përmirësojnë qëndrimin e tyre lidhur 
me gratë në partitë politike dhe se do ta avancojnë punën 
për  barazinë gjinore.Gjysma e partive, shumica e tyre nga 
opozita nuk tentuan t`i drejtohen Qeverisë që ajo të merr 
hapa konkretë lidhur me barazinë gjinore, por pesë parti 
me të vërtetë punuan për t`i përmbushur premtimet e veta 
zgjedhore.                            

Në këtë etapë të zhvillimit të standardeve për barazi 
gjinore në kornizat e partive politike, kërkesa e LOGM-ja 
për vendosjen e kuotës prej minimum 30% të burrave dhe 
grave në Ligjin për zgjedhje vendore është pranuar nga të 
gjitha partitë si diçka që nënkuptohet.

Iniciativat partiake drejtuar qeverisë për përmirësimin e barazisë gjinore� 

PO JO Propozimi

x Ligj për barazi gjinore

x
Lobim aktiv për nenin për kuotën 30% në Ligjin për zgjedhje 
vendore

x

x
Përkrahje e nenit për kuotën 30% në Ligjin për zgjedhje 
vendore

x

x
Përkrahje e nenit për kuotën 30% në Ligjin për zgjedhje 
vendore

x
x
x

x
Përkrahje e nenit për kuotën 30% në Ligjin për zgjedhje 
vendore

KONTROLLIMI I REALITETIT- 
PROPOZIMI I LOGM-së PËR KUOTËN 
40% TË BURRAVE DHE GRAVE NË 
LISTAT KANDIDUESE ME RREGULLAT E 
EMËRIMIT

Proçesi i reformave të qeverisjes lokale e bëri të mundshme 
pyetjen për zgjedhjet e ardhshme vendore (lokale) dhe 
mundësinë për ridistribuimin e fuqisë politike dhe ekonomike. 
Në këtë situatë ËSHTË REALE TË PRITET SE PARTITË NUK DO T’IU 
JAPIN GRAVE PRANË PARTIVE TË VETA MUNDËSINË E VËRTETË 
QË TË JENË TË ZGJEDHURA POR DO TË KENË TENDENCË T’I 
VENDOSIN NË FUND TË LISTAVE OSE NË VENDE TË LARTA NË 
POZITË JO KONKURENTE OSE JO FITUESE.
 Ky ishte motivi kryesor pse LOGM –ja me përkrahjen e OSBE-
së bënë thirrje të hapur- duke e përcjellur deri në Parlament 
dhe ministritë përkatëse si dhe deri te LGM-për amandament 
i cili do të ngritë minimumin nga kuota e 30% të burrave 
dhe grave dhe të vendosen rregulla të qarta për emërimin e 
kandidatëve nga gjinia, e cila është më pak e përfaqësuar.
LOGM kërkoi më së paku një vend nga tri vendet e para, dy 
vende në pesë vendet e para dhe tre vende në tetë vendet 
e para të cilat duhet t’u jepen kandidatëve nga gjinia e cila 

është më pak e përfaqësuar.
Kjo iniciativë shërbeu si një kontrollë e realitetit dhe për
nivelin e ndikimit
në suazat e partis
shoqërisë qytetare
Kjo kërkesë e vur
pjesës mashkullore
ta ndarë fuqinë me

2 Grupet politike
këtë kërkesë ra

2 LGM-ja s`kishte
punon në princ

2 Të gjitha partitë
ndryshme lidhu

2 Por edhe asnjë
gatshme ta p
rregullat në kuo

2 Mediumet, të c
nga LGM-ja ishi

Këto ishin tregue
gjinore dhe fuqisë
qytetare, janë end
shpejt të shkaktojn

5: Përkrahja politike për miratimin e rregullës së kuotave në Zgj

LSDM BDI PLD PPD PLM VMRO/
DPMNE

Pëkrëahje e 
kuotë pë 30%

Po Po Po Po Po Po

Pëkrahje 
pëmiratimin 
e rangimit 
n  kornizat e 
rregullë pë 
kuotat

Po Po Po 
se-cili 
vend i 
tre-t 

Po Po 
se-cili 
vend i 
tre-t 

Po 15% n  
nj  t  tretë 
e par  nga 
lista

Në debatin e ashpër, gratë parlamentare, sidomos ato të cilat 
janë lidere dhe aktiviste të dukshme të partive dhe LGM-së, 
nga parti të ndryshme në mënyrë të qetë bënë lobim për 
kompromis i cili ishte i pranueshëm.
Në atmosferë të një konfrontimi të vrrullshën mes meshkujve 
dhe femrave ato arritën ta përfi tojnë kompromisin që pason:

30% minimum kuotë për meshkujt dhe femrat 
kandidate dhe së paku nga 30% nga secila 
gjini duhet të vendosen në pjesën e parë dhe 
pjesën e dytë të listave.

Kompromisi më n
ngushtë.

Proçesi i përgatitjev
dhe implementimi
kuotat treguan se s
i fuqishëm ishte gr
të guximshme.
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IMPLEMENTIMI I RREGULLAVE PËR 
KUOTAT –RESPEKTIM I PAMJAFTUESHËM 
DHE QEVERISJA E DREJTËSISË

Grushti kthyes u bë i dukshëm kur Komisioni Shtetëror 
Zgjedhor (KSHZ) u dërgoi udhëzimet e veta për implementimin 
dhe rregullat për kuotën.

Në kornizat e kompetencave të veta KSHZ solli udhëzime për 
zbatimin e nenit 22 nga Ligji për Zgjedhje Vendore. 

Citat nga udhëzimi:

- “Për shkak të përfaqësimit me së paku 30 % të secilës gjini 
në listë si në gjysmën e parë ashtu edhe në pjesën e dytë të 
kandidatëve për anëtarë të këshillave komunale dhe këshillit 
të qytetit të Shkupit, llogaritja është bërë sipas rregullave 
gramatikore: në komunat me 15 anëtarë të këshillit të 
komunës, përfaqësimi me së paku 30% të gjinive të ndryshme 
në përgjithësi në listë është 4,5% nga të cilat në pjesën e lartë 
ose gjysmën e parë të listës nga 7 kandidatë përqindja është 
2,1%. Sipas rregullës së zbatuar matematikore numri është 
rrumbullaksuar me numrin 4 e cila korespondon me nga 
dy anëtarë në pjesën e parë dhe të dytë të listës.” (mbyllja e 
citatit)

Për këtë udhëzim LOGM dha ankesë deri te Këshilli Shtetëror 
Zgjedhor, por ata sërish e dhanë interpretimin e njejtë. LOGM 

insistonte që KSHZ mos t’i pranojë listat në të cilat ka më pak 
se 5 gra nga gjithsej 15 kandidatë.
Grushti i dytë dhe dëshprim i madh për sundimin e të drejtës u 
paraqit në formë të listave partiake dhe qytetare të cilat shumë 
qartë i kanë thyer rregullat e kuotave por nuk u diskfalifi kuan 
nga zgjedhjet.
Pasoja nga ky vendim është se 30 lista kanë ndjekur udhëzimin 
e KSHZ-së dhe ato parti politike sipas mendimit tonë e kanë 
shkelur fj alën dhe shpirtin e Ligjit. 

Komisionet zgjedhore komunale kanë lejuar pjesëmarrje 
në zgjedhjet vendore e më se 33 listave të cilat nuk e kanë 
respektuar Ligjin respektivisht 22,17% nga Komisionet 
Zgjedhore Komunale, kanë lejuar shkeljen e ligjit. Me shtimin 
e komunave të cilat e kanë miratuar udhëzimin e KSHZ atëherë 
22.35% nga komunat kanë bërë thyerje të ligjit.

MOS RESPEKTIMI I LIGJIT
2 33 lista nga parti të ndryshme politike dhe grupe 

qytetarësh e kanë thyer ligjin
2 30 lista e kanë zbatuar udhëzimin e KSHZ I cili sipas 

mendimit tonë poashtu është thyerje e ligjit
2 22,17% nga Komisionet Zgjedhore Komunale kanë lejuar 

thyerje të Ligjit
2 Bashkë me komunat të cilat e kanë respektuar udhëzimin 

e KSHQ janë 42,35%

Sa është i rëndësishëm legjislacioni për kuotën është shumë 
transparente nga rezultatet e pikëlluese me gratë prefekte.

PREMTIMET ZGJEDHORE PËR BARAZINË GJINORE

Tabela 6: Premtimet partiake për Zgjedhjet vendore më 2005   �

Partija         Premtimet

LSDM
2 Vendosja e një mekanizmi në nivel komunal për barazi gjinore.
2 Përkrahja për vendosjen e komisionit komunal për barazi gjinore

PLD

2 Zmadhimi i fuqisë politike të grave në nivel lokal
2 Politikë aktive për punësim dhe përkrahje të grave afariste.
2 Aksion konkret për zhdukjen e dhunës në familje  
2 Përmirësimi i kujdesit ndaj fëmijëve 

BDI
2 Numër më i madh i grave të afta në pozita,të cilat do ta ngrisin statusin e grave në 

politikë. 

VMRO -DPMNE
2 Përkrahje për vendosjen e Komisionit komunal për barazi gjinore
2 Përmirësimi i kujdesit ndaj fëmijëve

AD

2 Përkrahja për vendosjen e komisionit komunal për barazi gjinore 
2 Zmadhimi i fuqisë politike të grave në nivel lokal 
2 Politikë aktive për punësim dhe përkrahje të grave afariste  
2 Finansim nga komuna e programit për përmisimin e shëndëtit reproduktiv dhe 

planifi kim të familjes
2 Vendosja e SOS linjës kundër dhunës ndaj grave në familje
2 Përmirësimi i kujdesit ndaj fëmijëve

PPD
2 Zmadhimi i fuqisë politike të grave në nivel lokal
2 Politikë aktive për punësimin dhe përkrahje të grave afariste

2 Përkrrahje për vendosjen e komisionit komunal për barazi gjinore 
2 Zmadhimi i fuqisë politike të grave në nivel lokal Tabela 7

Prefekte

2,4 % 3,5 %

v. 2005 3.5% 

ka kuotë

v. 2000 2,4% 

nuk ka kuotë

Nga 430 kandidatë 
për prefekt kishte 
vetëm 18 (4,18%) 
gra kandidate.
Vetëm njëra ishte 
ishte e zgjedhur 
në rrethin e parë, 
dhe vetëm dy në 
rrethin e dytë. Nga 
10 parti të përfshira 
në projektin tonë 
në zgjedhjet që 
pasonin kishin 
gra kandidate për 
prefekte. 



Partitë e përfshira në 
projektin tonë e kishin këtë 
përqindje të grave këshilltare 
të zgjedhura në zgjedhjet 
vendore të vitit 2005.
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Pa dallim se kishte vështirësi 
dhe grushte kthyese me 
thyerjen e ligjit në të gjitha 
ato raste, këto zgjedhje lokale 
ishin një hap i madh në 
ndërtimin e fuqisë politike të 
grave në nivel lokal.

PËRFUNDIME
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