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Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Eliminimin e Dhunës në Familje dhe Plani i
Veprimit përbën një dokument të rëndësishëm të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave
Nr.913, datë 19.12.2007.
Në hartimin dhe zbatimin e kësaj strategjie nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta rol të rëndësishëm kanë luajtur agjensitë e Kombeve të Bashkuara si UNIFEM,
UNDP, UNFPA, UNICEF, si dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri.

Ribotimi i Strategjisë kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në Familje u realizua në
kuadrin e projektit “Fuqizimi i mekanizmit kombëtar për promovimin e barazisë gjinore”.

Ky projekt është mbështetur nga Qeveria e Lihtenshtajnit

Projekti është zbatuar nga Njësia e Barazisë Gjinore dhe Shoqërisë Civile pranë Organizatës
për Sigurim dhe Bashkëpunim në Europë, Prezenca në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e
Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.
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Përgatitur në Tiranë, Shqipëri 2008
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NJË STRATEGJI PËR NJË SHOQËRI
ME BARAZI GJINORE DHE PA DHUNË.
Në Korrik të vitit 2006, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta ndërmori iniciativën për hartimin e Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore dhe kundër Dhunës në
Familje dhe Planin e Veprimit, duke dëshmuar angazhimin politik të Qeverisë për t’i dhënë lëvizjes
për barazinë gjinore një dokument politikash të harmonizuara me iniciativat e shoqërisë civile.
Barazia gjinore është një e drejtë themelore qytetare, një vlerë e përbashkët e vendeve të Bashkimit Europian, e për këtë arsye një kusht i domosdoshëm për integrim dhe realizim të objektivave
për punësimin dhe kohezionin social të MSA, të cilën Shqipëria ka nënshkruar në qershor të vitit
2006.
Në Shqipëri gratë dhe vajzat kanë arritur nivele të larta të edukimit, progres në tregun e punës dhe
në jetën publike. Megjithatë, pabarazia gjinore mbetet një shqetësim për shoqërinë, duke vendosur
shumë gra në dilemën midis rritjes së fëmijeve apo zhvillimit të karrierës, për shkak të mungesës
së përshtatjeve në orare, shërbime sociale, dhe pengesa të tjera që sjellin stereotipet tradicionale
gjinore dhe mendësia mashkullore e shoqërisë.
Në shoqërinë e sotme shqiptare vihet re gjithashtu një rritje e fenomenit të dhunës në familje, e
cila ushtrohet më shumë mbi gratë dhe vajzat, fëmijët dhe të moshuarit. Studimet tregojnë se dhuna
shfaqet në të gjitha format: dhunë emocionale, si forma më shpesh e hasur e dhunës në familje;
GKXQsHNRQRPLNHHFLODQGHVKHWPsVKXPsQs]RQDWXUEDQHGKXQs¿]LNHHFLODQGHVKHWPsVKXPs
në zonat rurale; dhunë seksuale, e cila rezulton më pak e raportuar. Grup moshat që përjetojnë më
shumë dhunë janë 18 - 23 vjeç dhe 37- 45 vjeç, ndër të cilat më të rrezikuara janë gratë dhe vajzat
PHDIWsVLWsNX¿]XDUDJUDWsGKHYDM]DWPLJUDQWHJUDWsGKHYDM]DWURPHVLGKHJUDWsGKHYDM]DWH
zonave rurale..
Hartimi i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe kundër Dhunës në Familje diktohet
nga nevoja për zhvillimin dhe përmirësimin e statusit të gruave dhe vajzave në Shqipëri, kapërcimin e barrierave dhe diferencimeve gjinore, për ecjen drejt rrugës së gjatë e të vështirë të barazisë
gjinore, për harmonizimin me kërkesat dhe standartet për çështjet e barazisë gjinore dhe integrimin
e tyre në politikat dhe programet publike: nga Konferenca e Pekinit 1995, Pekin +5, +10, proçesi i
përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë te BE, Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit etj.
Synimi Strategjisë është të paraqesë rrugët dhe mekanizmat institucionalë për përfshirjen e
çështjeve gjinore në politikat publike, për zbutjen e dallimeve gjinore dhe dekurajimin e parandalimin e dhunës në familje.
Strategjia është konceptuar në dy pjesë: Barazia Gjinore dhe Lufta kundër Dhunës në Familje, të
FLODWMDQsWsQGsUWKXUXUDQJXVKWsPHQMsUD±WMHWUsQSRUNDQsHGKHVSHFL¿NDWHW\UH'UHMWLPHWNU\Hsore të Strategjisë janë përcaktuar mbështetur në kushtet aktuale të vendit, sidomos problemeve
më shqetësuese me të cilat përballet shoqëria shqiptare. Këtij qëllimi i shërben analiza e situatës
aktuale në 12 prefekturat e vendit, analiza e studimeve të fundit të realizuara nga institucionet qe-

veritare, shoqëria civile dhe ekspertë të barazisë gjinore dhe dhunës në familje, mbështetur në standartet ndërkombëtare si Plani i Veprimit i Pekinit, Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të
Diskriminimit ndaj Gruas (CEDAW), objektivat e Mijëvjeçarit etj.
Hartimi i Strategjisë u realizua mbi bazën e një proçesi gjithpërfshirës. Ky proçes përfshiu
hartimin e projektit nga grupet e punës, të përbërë nga përfaqësues të intitucioneve qendrore dhe
vendore, shoqërisë civile, ekspertë të çështjeve gjinore, etj, dhe më pas diskutimi i projektit me
JUXSHWHLQWHUHVLW.sWLMGLVNXWLPLLVKsUE\HQDNWLYLWHWHWWsFLODWX¿QDOL]XDQQsSDUDTLWMHQHSURMHNWLW
të Strategjisë për Parandalimin e Dhunës në Familje të shoqëruar me Planin e Veprimit, në nëntor
2006, dhe projektin e Strategjisë të Barazisë Gjinore në Konferencën Kombëtare “Barazia Gjinore,
Kohezioni social dhe Shanset e Barabarta”, në shkurt 2007.
Strategjia Kombëtare për Barazi Gjinore dhe kundër Dhunës në Familje shoqërohet me një Plan
Veprimi, të detajuar në objektiva, masa zbatuese, buxheti përkatës, treguesit e matshëm dhe afatet
kohore për realizimin tyre. Gjithashtu janë përcaktuar edhe institucionet kryesore përgjegjëse dhe
bashkëpunëtorët për çdo masë zbatuese.
Ky dokument i rëndësishëm, së bashku me ligjet e miratuara së fundi si Ligji Nr. 9669 dt.18.12.2006
“Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” dhe Ligji Nr. 9198, datë 01.07.2004 “Për një
shoqëri gjinore të barabartë”, i cili është në proçes përmirësimi, përbëjnë një bazë të rëndësishme
politikash e ligjore për progresin drejt barazisë gjinore dhe familjes pa dhunë.
Në hartimin e Strategjisë kanë luajtur një rol të rëndësishëm edhe organizatat ndërkombëtare
si Organizatat e sistemit të OKB-së (UNFPA, UNIFEM, UNICEF, UNDP) dhe OSBE, të cilat
SsU¿WRMQJDUDVWLWLSsUVKsQGHVHXVKSUHKPLUsQMRKMHQSsUPEsVKWHWMHQWHNQLNHGKH¿QDQFLDUHTs
ofruan.
Një falenderim i veçantë i drejtohet Kryeministrit të Shqipërisë, Z.Sali Berisha, i cili mbështeti fuqimisht këtë iniciativë dhe kontribuoi me pjesëmarrjen e tij në Konferencën Kombëtare ku u prezanWXDGUDIW6WUDWHJMLDGKH3ODQLL9HSULPLWGXNHULNRQ¿UPXDUHGKHQMsKHUsSULRULWHWLQQs3URJUDPLQ
e Qeverisë për çështjet e barazisë gjinore.
Gjithashtu falenderoj Znj. Marieta Zaçe, Zëvendësministre e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, për punën drejtuese, serioze, profesionale e të përkushtuar në hartimin e këtij
dokumenti të rëndësishëm, grupin koordinues të projektit për hartimin e Strategjisë, punonjësit e
sektorit të barazisë gjinore në Drejtorinë e Politikave të Shanseve të Barabarta, të gjithë drejtuesit
dhe anëtarët e grupeve të punës që morën pjesë në hartimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit, si
dhe të gjithë bashkëpunëtorët dhe kontribuesit në këtë proçes.
6WUDWHJMLDXKDUWXD.sWHMHWXWMHV¿GDTsQGURQQs]EDWLPLQHVDM.
.RoR%DUND
0LQLVWsUL3XQsVdsVKWMHYH
6RFLDOHGKH6KDQVHYHWs%DUDEDUWD

GRUPI HARTUES I STRATEGJISË KOMBËTARE TË
BARAZISË GJINORE DHE KUNDËR DHUNËS NË FAMILJE.
Strategjia Kombëtare e Barazisë Gjinore dhe kundër Dhunës në Familje u drejtua nga
Znj. Marieta Zaçe – Zëvendësministre e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.
Drejtoria e Politikave të Shanseve të Barabarta
Znj. Rajna Kovaçi – Drejtore
Znj. Valbona Jaupllari – Specialiste
Znj. Irena Benussi – Specialiste
Znj. Brunilda Dervishaj – Specialiste
Znj. Arta Sakja – Koordinatore për Barazinë Gjinore
Znj. Lulieta Dauti – Financiere
Znj. Aida Orgocka – Eksperte
Znj. Mirela Muça - Eksperte
Grupet e punës - Barazia gjinore:
Balanca Gjinore në Vendimmarrje
Znj.Lajla Pernaska, Znj.Jeta Katro, Znj.Yllka Selimi, Z.Petro Koçi, Znj.Albana Imami, Znj.Mangalina Cane, Znj.Natasha Llanaj.
7sGUHMWDWHJUXDVOHJMLVODFLRQLGKHPHNDQL]PLLQVWLWXFLRQDO
Znj.Kledia Mazniku, Znj.Brunilda Dervishaj, Znj.Rezana Balla, Znj.Ermira Deçka, Znj.Vitore Tusha, Znj.Alma Mehmeti, Z.Ervin Pupe.
)XTL]LPL(NRQRPLNL*UXDV
Znj.Arjana Misha, Znj.Merita Gjashta, Znj.Alketa Grepcka, Znj.RajmondaPrifti, Znj.Neriana Zaimi, Znj.Ahmedie Daci.
.XMGHVL6RFLDO
Znj.Meri Pone, Znj.Merita Xhumari, Znj.Valbona Jaupllari, Znj.Irena Benussi, Znj.Lantona Sado,
Znj.Mira Trebicka, Znj.Dajana Berisha.
$UVLPLGKH(OHPLQLPLL'DOOLPHYH*MLQRUH
Znj.Antonieta Luli, Znj.Xhuli Jaho, Znj.Englantina Gjermeni, Znj.Saemira Pino, Znj.Eljona Kulluri, Znj.Lavdie Ruci, Znj.Migena Reçi.
.XMGHVL6KsQGHWsVRU
Z.Naim Lusha, Znj.Nedime Ceka, Znj.Majlinda Murati, Znj.Elizana Petrela, Znj.Arjana Malltezi,
Znj.Violeta Dhamo.
*UXDMDGKH0HGLD
Znj.Majlinda Bregu, Znj.Rajna Kovaçi, Znj.Alma Lahe, Znj.Antoneta Malja, Z.Demir Gjergji, Znj.
Elsa Xhai, Znj.Valdete Andoni.

4sQGUDH$OHDQFsV*MLQRUHSsU=KYLOOLP
Znj. Eglantina Gjermeni – Drejtuese e Qëndrës së Aleancës Gjinore për Zhvillim
Znj. Blerta Picari – Koordinatore për Dhunën në Familje
Grupi i Punës – Parandalimi i Dhunës në Familje:
Znj.Arta Mandro, Znj.Aida Orgocka, Znj.Anxhela Gramo, Znj.Zhulieta Demi, Znj.Arta Sakja, Znj.
Mirela Muça, Znj.Emira Shkurti, Znj.Daklea Shtylla, Znj.Natasha Shehu.
.RQVXOHQWsSsUVWUDWHJMLQs
Znj. Monika Kocaqi
Znj. Orgesta Muço
%DVKNsSXQsWRUsWsWMHUs
Qëndra për Gratë dhe Vajzat – Kombinat, Shoqata “Gruaja Kryefamiljare”, Komiteti Shqiptar i
Helsinkit- Tiranë; Qëndra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri; Qëndra e Nismës Ligjore; Nisma
për të Drejtat e Grave; Shoqata “Në dobi të Gruas Shqiptare”; Qëndra e Trajnimit Multidisiplinar
për Problemin e Keqtrajtimit të Fëmijëve, Strehëza për Gratë dhe Vajzat e Dhunuara; Qëndra e
Këshillimit për Gra dhe Vajza – Tiranë, Elbasan, Kukës; Shoqata e Grave me Probleme Sociale
– Durrës; Unë – Gruaja – Pogradec; Forumi i Gruas – Elbasan; Qëndra për Popullsinë dhe Zhvillimin; Shoqata “Gruaja Kryefamiljare”; Shoqata “Përthyerja”; Medica.
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HYRJE
Çështjet e barazisë gjinore janë në qendër të politikave sociale të vendeve të BE dhe një nga
kërkesat për vendet që kanë hyrë në proçesin e integrimit europian. Lënia jashtë vëmendjes apo
PRVWUDMWLPLPHNXMGHVLW\UHGRWsVLOOWHSsUSDVRMsUUH]LNXQHPRVSsU¿WLPLWPDNVLPDOWsUUHWK
50% të popullsisë, nga progresi i arritur nëpërmjet reformave shoqërore, politike dhe ekonomike.
Pabarazia gjinore, e cila evidentohet në të gjitha aspektet e jetës shoqërore në Shqipëri, nëse nuk
do të vihet në qendër të politikave sociale, do të dëmtojë përpjekjet e Shqipërisë për të arritur një
zhvillim të qëndrueshëm, pasi jo vetëm nuk do të shfrytëzohet potenciali i plotë njerëzor i vendit,
por arritjet nuk do t’i gëzojnë të gjitha grupet shoqërore. Për rrjedhojë, integrimi gjinor duhet të jetë
pjesë e të gjitha politikave sociale, ekonomike dhe politike në Shqipëri, për të pasur arritjen e një
zhvillimi të qëndrueshëm nëpërmjet shfrytëzimit të potencialit të plotë njerëzor të vendit, sikurse
dhe garantimit të gëzimit të këtyre arritjeve nga të gjitha grupet shoqërore.
Kjo është baza për të kuptuar përse çështjet gjinore po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme
për shoqërinë shqiptare. Në shekullin që sapo kemi hyrë, pas viteve 2000, ka pasur zhvillime të
rëndësishme institucionale dhe strukturore për përparimin dhe emancipimin e mëtejshëm të grave
në shoqërinë shqiptare, si dhe për të siguruar pjesëmarrjen aktive të tyre njëlloj si burrat në jetën
politike, ekonomike dhe shoqërore të vendit. Në këtë drejtim vihen re gjithnjë e më tepër përpjekje
të vazhdueshme për të koordinuar iniciativat shtetërore me angazhimin gjithnjë e më në rritje të
shoqërisë civile.
Prioritet iu është dhënë hartimit të strategjive të ndryshme sektoriale dhe ndërsektoriale, kryesisht me përmasa afatmesme. Por ndërsa proçesi i hartimit të këtyre strategjive rezulton të përmbyllet pozitivisht, proçesi i zbatimit të tyre rrezikohet si pasojë e ndërlikimit të një sërë faktorësh, ndër
të cilët mund të renditim: moszbatimin apo mungesën e korrektësisë në zbatimin e ligjit, kapacitetet
e pamjaftueshme të administratës publike me tregues relativisht të lartë të korrupsionit, mosplani¿NLPLQQsNRKsGKHPHREMHNWLYLWHWPXQJHVsQDSRSDPMDIWXHVKPsULQsHEXULPHYH¿QDQFLDUHHWM
Prandaj rëndësi të veçantë ka marrja e masave për zbutjen apo parandalimin e ndikimit të faktorëve
të sipërpërmendur në suksesin e zbatimit të të gjitha strategjive të hartuara.
Iniciativa e MPÇSSHB për hartimin e “Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore” dhe Kundër
Dhunës në Familje vjen paralelisht me proçesin e hartimit dhe aprovimit të Strategjisë Kombëtare
për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), një dokument ky tashmë në përmirësim dhe që synon t’i
përgjigjet dinamikës së evolimit të ideve, si dhe që pranon përfshirjen e interesave dhe qëndrimeve
të reja që përcaktojnë ecurinë e zhvillimeve sektoriale, tërësore apo dhe në favor të grupeve të
ndryshme shoqërore.
Kjo strategji është fryt i një proçesi ndërveprues dhe gjithë përfshirës i cili angazhoi institucione të qeverisjes qendrore, lokale, shoqërisë civile, shoqatave jo-qeveritare, grupe të ndryshme
interesi, përfaqësues të forcave politike në vend, përfaqësues të fushës akademike, si dhe partnerë
ndërkombëtare. Dokumenti u hartua si rezultat i pjesëmarrjes së të gjithë aktorëve dhe palëve

të interesuara në çështje të barazisë gjinore. Kjo pjesëmarrje e gjerë synoi të rrisë vlefshmërinë
dhe të sigurojë që plani i masave dhe ndërhyrjeve të jetë në përputhje me nevojat dhe mundësitë
reale të institucioneve të vendit. Gjithashtu, strategjia është përgatitur për të nxitur bashkëpunimin
ndërmjet aktorëve të ndryshëm qeveritarë (qendrorë e lokalë), donatorëve, shoqërisë civile dhe
komunitetit, për të marrë vendime të orientuara dhe drejtuara nga përparësitë e çështjes së barazisë
gjinore.
Strategjia është konceptuar në analizen dhe trajtimin e dy çështjeve të rëndësishme: Barazia
Gjinore dhe Parandalimi i Dhunës në Familje.
Strategjia synon :
a) të arrijë barazinë gjinore në Shqipëri, nëpërmjet integrimit të perspektivës gjinore në të gjitha
aspektet e hartimit dhe zbatimit të politikave. Kjo do të thotë pjesëmarrje e barabartë grave dhe
vajzave, burrave dhe djemve ne jeten sociale, ekonomike e politike te vendit, si dhe mundësi të
barabarta për të gëzuar të gjitha të drejtat e tyre dhe për të vënë në shërbim potencialet e tyre individuale në dobi të shoqërisë;
b) të përmirësojë mbrojtjen, reagimin e sistemit të drejtësisë dhe mbështetjen për viktimat e
dhunës në familje, si dhe të vendosë një fokus më të qartë në parandalim, duke adresuar shkaqet e
dhunës dhe abuzimit në familje.
Gjatë proçesit të hartimit të strategjisë, grupet e punës janë mbështetur në:

 Analizën e situatës socio-ekonomike në Shqipëri, duke marrë në konsideratë treguesit eko
nomikë, arsimorë, shëndetësorë dhe kulturorë;

 Analiza të veçanta për pjesëmarrjen e grave dhe vajzave në sektorë të ndryshëm, si dhe në strukturat vendim marrëse në nivel qendror e lokal;

 0HNDQL]PDWOLJMRUsHLQVWLWXFLRQDOsVLGKHEXULPHW¿QDQFLDUHPDWHULDOHGKHQMHUs]RUHSsUWs
hartuar politika efektive që synojnë arritjen e qëllimeve dhe objektivave të vendosura;

 ,GHQWL¿NLPLQHYL]LRQLWGKHV¿GDYHNU\HVRUHSsUDUULWMHQHEDUD]LVsJMLQRUHQs6KTLSsUL
 Përgatitjen e planit të veprimit për të arritur synimet dhe objektivat e kësaj strategjie, si dhe
 Vendosjen e treguesve bazë për matjen dhe vlerësimin e ecurisë, apo dhe rishikimin e veprimeve
në përputhje me situatat e reja që krijohen.

 Evidentimin e fushave kryesore të ndërhyrjes për parandalimin e dhunës në familje.
Kushtetuta e Shqipërisë sanksionon zyrtarisht barazinë ndërmjet burrave dhe grave, por në praktikë shpesh gratë nuk i gëzojnë njësoj të drejtat e tyre si burrat. Kjo pabarazi është e prekshme në
shumë fusha të jetës, prandaj dhe grupet e punës gjatë hartimit të këtij dokumenti konsideruan si
WsDUsV\HVKsPIRNXVLPLQQsNsWRIXVKDVSHFL¿NH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0HNDQL]PDWOLJMRUsGKHLQVWLWXFLRQDOsTsVLJXURMQsEDUD]LQsJMQRUHQs6KTLSsUL
%DODQFDJMLQRUHQsYHQGLPPDUUMH
)XTL]LPLHNRQRPLNVLQMsQGsUNXVKWHWWKHPHORUHSsUDUULWMHQHEDUD]LVsJMLQRUH
$UsVLPLGKH]EXWMDHOLPLQLPLLVWHULRWLSHYHJMLQRUHWsWUDQVPHWXDUDQsSsUPMHWWLM
0EsVKWHWMDVRFLDOH
.XMGHVLVKsQGHWsVRU
0DVVPHGLDGKH]EXWMDHOLPLQLPLLVWHURWLSHYHJMLQRUHWsWUDQVPHWXDUDQsSsUPMHWVDMVLGKH
3HVs IXVKD VSHFL¿NH SsU SDUDQGDOLPLQ H GKXQsV Qs IDPLOMHD  Arsimin – VL QMs VHNWRU SDUDQ

GDOXHV E Drejtësinë ± VL QMs VHNWRU SDUDQGDOXHV OXIWXHV GKH PEsVKWHWsV QGDM YLNWLPDYH F
Shëndetësinë±VLQMsVHNWRUSDUDQGDOXHVOXIWXHVGKHPEsVKWHWsVQGDMYLNWLPDYHG Shërbimet
Sociale±VLQMsVHNWRUSDUDQGDOXHVOXIWXHVGKHPEsVKWHWsVQGDMYLNWLPDYHH Ndërgjegjësimi
QGsUVHNWRULDO VLQMsPMHWSsUSDUDQGDOLPLQGKHOXIWLPLQHGKXQsVQsIDPLOMH
Objektivat e këtij dokumenti (të cilat paraqiten shumë të detajuara në faqen në vijim), kryesisht
synojnë:
a) Theksimin e situatës aktuale të grave dhe vajzave, si dhe mënyës së trajtimit të barazisë gjinore
dhe dhunës në familje në Shqipëri;
b) Detajimin e hapave më të rëndësishëm që duhet të ndërmerren për të adresuar prioritetet lidhur
arritjen e barazisë gjinore dhe reduktimin e dhunës në familje;
F ,GHQWL¿NLPLQHLQVWLWXFLRQHYHSsUJMHJMsVHGKHSDUWQHUsYHTsGRWsSXQRMQsEDVKNDULVKWSsUDUULWMHQ
e qëllimeve të kësaj strategjie.

KREU 1
SITUATA AKTUALE
Barazia gjinore është një gur themeli në proçesin e zhvillimit të vendit. Për ta arritur atë, duhen
shqyrtuar shkaqet e pabarazisë që ndeshen në familje, në komunitet, në tregun e punës dhe në
përgjithësi në shoqërinë shqiptare. Ndarja e punës sipas gjinive krijon ngarkesa (të matura sipas
kohës dhe energjive), shkallë të njohjes (të prestigjit), si dhe pushtete të ndryshme për gratë dhe burrat. Pabarazia gjinore ndikon negativisht barazpeshimin ndërmjet mundësive, kushteve të jetesës
dhe statusit shoqëror të grave/ vajzave dhe burrave / djemve. Transformimi i thellë social dhe ekonomik pas viteve 90-të, solli ndryshime të dukshme në strukturën e ekonomisë, nivelin e jetesës, si
dhe prishjen e ekuilibrit gjinor në shoqërinë shqiptare. Megjithëse gjatë tranzicionit Shqipëria ka
bërë hapa të rëndësishëm pozitivë drejt ndërtimit të një shoqërie demokratike, liritë e të drejtat që
X¿WXDQQXNNDQsQGLNXDUQsPsQ\UsWsEDUDEDUWsWHNJUDWsGKHEXUUDW

1.1 Situata Demografike dhe Struktura Gjinore.
3RSXOOVLDH6KTLSsULVsNDUDNWHUL]RKHWQJDQMsPRVKsHUHPHVDWDUMDHVsFLOsVsVKWsYMHoGKH
QGDUMDHSRSXOOVLVsVLSDVVHNVLWsVKWsHHNXLOLEUXDUIHPUDW]HQsUUHWKWsSRSXOOVLVs10RVKDH
UHSURoHVHWHXUEDQL]LPLWOsYL]MHWPLJUDWRUHHPLJUDFLRQLGKHIDNWRUsWsWMHUsHNRQRPLNsNDQsEsUs
TsJMDWsYLWHYHWsWUDQ]LFLRQLWWUHJXHVLWGHPRJUD¿NsWsMHQsGLQDPLNs.sVKWXEUHQGDQMsNRKHWs
VKNXUWsUNDQsQGU\VKXDUUDSRUWHWPLGLVSRSXOOVLVsUXUDOHGKHXUEDQH$NWXDOLVKWSRSXOOVLDXUEDQH
sVKWsUULWXUQsQJDTsNDTHQsQs¿OOLPWsYLWHYH¶Ws5ULWMDHSRSXOOVLVsXUEDQHNDDU
GKXUVLSDVRMsH]KYHQGRVMHVVsSDNRQWUROOXDUWsSRSXOOVLVsUXUDOHGUHMWT\WHWHYHWsPsGKDSRUHGKH
QJDOsYL]MHWEUHQGDWsQMsMWLWUUHWK6LSDVYOHUsVLPHYHWsEsUDQJD,167$7MDVKWs6KTLSsULVsOORJD
ULWHWWsNHQsHPLJUXDUUUHWKVKTLSWDUsRVHHSRSXOOVLVs1MsYsVKWULPLWKHOOsWHNJUXS
PRVKDWHSRSXOOVLVsWUHJRQVHWUDQ]LFLRQLNDQGLNXDUGKHYD]KGRQWsQGLNRMsVWUXNWXUsQHSRSXOOVLVs
VKTLSWDUH*MLWKDVKWXQMsQGU\VKLPWKHPHORUDLNDVMHOOsHGKHSsUVDLSsUNHWVWUXNWXUsVVsIDPLOMHV
3sUSMHNMHWSsUQMsMHWHVsPsWsPLUsNDQsEsUsTsIDPLOMDVKTLSWDUHWsPRVQGU\VKRMsYHWsPYHQGLQ
NXGRWsMHWRMsSRUHGKHPsQ\UsQVHVLMHWRQ%UHQGDNsWLMGKMHWsYMHoDULNDQGU\VKXDUQGMHVKsP
PRVKDPHVDWDUHHPDUWHVsVQJDQsSsUIHPUDGKHQJDQsSsUPHVKNXM23RNsVKWX
NDQsQGU\VKXDUGKHQXPULLGLYRUFHYHQJDQsSsUPDUWHVDVLGKHQXPULPHVDWDULQMs
IDPLOMHMHPHWHQGHQFsNULMLPLQHIDPLOMHYHPHG\EUH]D SULQGsUHIsPLMs 
1.1.1. Balanca gjinore në vendimmarrje.
3DEDUD]LWsQsUHVSHNWLPLQHWsGUHMWDYHWsJUDYHGKHYDM]DYHWKHOORKHQHGKHQJDQLYHOLLGREsWL
SsUIDTsVLPLWWsW\UHQsSURoHVLQHYHQGLPPDUUMHVVLNXUVHGKHQJDIDNWLTsVKRTsULDVKTLSWDUHHQGH
QXNLNDNXVKWXDUUsQGsVLQsHGXKXUHOLPLQLPLWWsWUDQVPHWLPLWVWHULRWLSHYHJMLQRUHQsHGXNLPLQ
HGMHPYHGKHEXUUDYHPELSR]LFLRQLQTsDWDGXKHWWsNHQsVLEUHQGDIDPLOMHVDVKWXHGKHQsMHWsQ
VKRTsURUH3MHVsPDUUMDHXOsWHJUDYHGKHYDM]DYHVKTLSWDUHQsYHQGLPPDUUMHPHYHWsPSsUTLQG
WsYHQGHYHQsSDUODPHQWPHYHWsPJUDQsSRVWHGUHMWXHVH3QsTHYHULQsTHQGURUHGKHPHYHWsP
SsUTLQGWsGUHMWXHVYHQsTHYHULVMHQYHQGRUHsVKWsQMsSHQJHVsVKXPsHPDGKHQsUHDOL]LPLQH
1
2

,167$7³)HPUDGKH0HVKNXM´
,167$7³)HPUDGKH0HVKNXM´

3

6KLIUDWLXUHIHURKHQSR]LFLRQHYH0LQLVWUH=YPLQLVWUH6HNUHWDUHH3sUJMLWKVKPHGHULQsPXDMLQ7HWRU%XULPL'UHMWRULD
H3ROLWLNDYHSsU6KDQVHWs%DUDEDUWD
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UHIRUPDYHGKHSROLWLNDYHWsRULHQWXDUDVLSDVQHYRMDYHWsJUDYHIsPLMsYHGKHIDPLOMHV0HJMLWKsVH
SUDQLDHJUDYHGKHYDM]DYHQsDGPLQLVWUDWsQSXEOLNHsVKWsGLVLPsLQNXUDMXHVHEXUUDWSsUVsULGRPL
QRMQsQsSR]LFLRQHWGUHMWXHVH
(GKHSsUIDTsVLPLLJUDYHGKHYDM]DYHQsSRVWHWGUHMWXHVHWsSDUWLYHSROLWLNHsVKWsLXOsW.MR
JMHQGMHQXNYMHQQJDLQGLIHUHQWL]PLLW\UHSsUW¶XSsUIVKLUsQsSROLWLNsGKHDVQXNGsVKPRQSDDI
WsVLQsHJUDYHGKHYDM]DYHQsNsWsGUHMWLP$MRsVKWsHOLGKXUPHYsVKWLUsVLWsPHWsFLODWQGHVKHQ
JUDWsGKHYDM]DWSsUW¶LXSsUVKWDWXUUHDOLWHWLWWsVRWsPWsSROLWLNsVVKTLSWDUHGKHSDVT\URQPXQJHVsQ
HVWDQGDUWHYHGKHPHNDQL]PDYHH¿NDVsSsUSsUFDNWLPLQHSsUSDUsVLYHTsGRWsPXQGsVRQLQUULWMHQ
HSUDQLVsVsJUDYHGKHYDM]DYHQsGUHMWLPLQHYHQGLWQMsUROSsUWsFLOLQGKHYHWsDWRGXKHWWsMHQs
HGKHPsNsPEsQJXOsVH1LYHOLLXOsWLSsUIDTsVLPLWWsJUDYHWsW\UHQsVWUXNWXUDWYHQGLPPDUUsVH
sVKWsWUHJXHVLIDNWLWVHDVSLUDWDWGKHQHYRMDWHJUDYHGKHYDM]DYHQXNMDQsWsSsUIDTsVXDUDVLGKH
NDQsSDNPXQGsVLSsUWsQ[LWXUSROLWLNDTsDGUHVRMQsSUREOHPHWHW\UHSsUIVKLUsHGKHYDUIsULQsH
SDEDUD]LQsJMLQRUHDSRSsUWsSsUPLUsVXDUVWDWXVLQGKHUROLQHW\UHQs]KYLOOLPLQHNRQRPLNHVRFLDO
WsYHQGLW
3DEDUD]LDHSMHVsPDUUMHVVsJUDYHGKHYDM]DYHQsYHSULPWDULQsSROLWLNH. Partitë politike shqLSWDUHYD]KGRMQsWsPRVNHQsSROLWLNDVSHFL¿NHPELEDUD]LQsJMLQRUHWsFLODWGRWsPXQGWsLGHQWL¿NRQLQTDUWsQHYRMDWGKHSULRULWHWHWHJUDYHGKHYDM]DYHQsSMHVsPDUUMHQSROLWLNH.MRVKSMHJRQ
dhe faktin pse këto parti nuk kishin deklarime serioze në programet e tyre mbi barazinë gjinore
në fushatën elektorale të vitit 2005, apo dhe në programet e sotme, ndonëse shprehen se barazinë
gjinore e konsiderojnë çështje të rëndësishme në programet e tyre. Megjithë përpjekjet e vazhdueshme të organizatave politike të grave dhe vajzave për të rritur pjesëmarrjen e tyre në politikë e
për rrjedhojë vendimmarrje, duhet thënë se përfaqësimi i tyre në parlament dhe qeveri mbetet ende
i ulët. Gratë dhe vajzat vihet re të jenë pjesëmarrëse vërtet shumë aktive gjatë fushatave elektorale.
Ato janë promovuese shumë të mira të programeve të forcave të tyre politike, kryejnë mjaft mirë
rolin e komisionerit dhe janë një pikë shumë e fortë mbështetëse gjatë realizimit të fushatave, por
ky përfaqësim dhe ky rol mjaft aktiv nuk është i vlerësuar nga forcat politike, si e kandiduar në
zgjedhje parlamentare dhe veçanërisht ato vendore. Ndonëse ka një kuotë përsa i përket përfshirjes
së grave dhe vajzave në strukturat drejtuese partiake, kjo kuotë nuk është e vendosur edhe për përfaqësimin e tyre si e zgjedhur. Megjithë përpjekjet e lëvizjes së gruas për ta përfshirë këtë kuotë në
Kodin Zgjedhor, mos vendosja e saj, ka qenë një ndër shkaqet e mos përfaqësimit të duhur të grave
në parlament dhe në lidershipin vendor. Ky përfaqësim dëshmon edhe nje herë konservatorizmin e
një politike tashmë të njohur si politikë e dominuar nga meshkujt në Shqipëri.
Pavarësisht këtij realiteti, zgjedhjet e vitit 2005 shënuan eksperienca të reja pozitive, pasi për
herë të parë në historinë parlamentare të Shqipërisë zgjidhet një grua në postin e kryetares së parlamentit dhe për herë të parë në këto zgjedhje, merr pjesë në garën politike, një forcë politike e
kryesuar nga një grua, si dhe kandidon si kandidate e pavarur një grua.
3sUIDTsVLPLLJUDYHGKHYDM]DYHQsVKRTsULQsFLYLOH6KRTDWDWMR¿WLPSUXUsVH 2-) WsQMRKXUD
si pjesa më aktive e shoqërisë civile, kanë qenë shumë aktive në zhvillimet demokratike edhe pse
shpesh iu është dashur të operojnë në një shoqëri konservatore, në një shoqëri ku për një kohë të
gjatë mbizotëroi anarkia dhe kaosi; në një shoqëri që jo rrallë rrezikoi aktivitetin, madje dhe ekzistencën e tyre. Edhe pse në mungesë të një proçesi konsultativ ndërmjet shtetit dhe OJF-ve, ato kanë
GKsQsQGLKPHVsQHW\UHGXNHLQÀXHQFXDUPDGMHGKHYHQGLPHSROLWLNH
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1s6KTLSsULMDQsWsUUHJMLVWUXDUDVKRTDWD4QJDWsFLODWRVHSsUTLQGMDQsWsGUHMWXUD
QJDJUDWsGKHYDM]DWTsGRWsWKRWsVHDWRLXSsUJMLJMsQPHQMsKHUsQGU\VKLPHYHQsYHQGPDGMHGKH
GXNHPDUUsSsUJMHJMsVLQsGKHUROLQHVDMQsNsWR]KYLOOLPHGHPRNUDWLNH1MsYHQGQsWUDQ]LFLRQVL
6KTLSsULDNDVKXPsVHo¶WsSsU¿WRMsQJDSMHVsPDUUMDHJUXDVQsNsWsVIHUsSsUUUMHGKRMsGKHQJD
NRQWULEXWL L VDM Qs YD]KGLPsVLQs H HYROLPLW Ws HNRQRPLVs Vs WUHJXW GKH VKRTsULVs GHPRNUDWLNH
.MR SMHVsPDUUMH WK\HQ VWHULRWLSHW H GRPLQDQFsV PDVKNXOORUH 6L SDVRMs H PXQGsVLVs Vs NX¿]XDU
SsU SMHVsPDUUMH Qs RUJDQL]PDW YHQGLPPDUUsVH JUDWs GKH YDM]DW NDQs DUULWXU PXQGsVL GUHMWXHVH
QsSsUPMHWDOWHUQDWLYDYHWsWMHUDQsPsQ\UsWsYHoDQWsQsVHNWRULQMRTHYHULWDU1sNsWsVHNWRUDWR
JMHWsQPsVKXPsKDSHVLUsGKHOLULSsUQMsDQJD]KLPDNWLYQsGRELWsosVKWMHYHWsJUDYHYDM]DYHGKH
IsPLMsYHQsYHoDQWLSRUHGKHWsNRPXQLWHWLWQsWsUsVL
.sVKWXVKRTDWDWHJUDYHUHDOL]XDQGKHYD]KGRMQsWsUHDOL]RMQsQMsVsUsDNWLYLWHWHVKOLGKXUPHWs
GUHMWDWHJUDYHYDM]DYHGKHIsPLMsYHSsUNXMGHVMHQVRFLDOHHVKsQGHWsVRUH]KYLOOLPLQHNRQRPLN
NU\HVLVKWWsEL]QHVLWWsYRJsO OXIWsQNXQGsUWUD¿NLPLWWsTsQLHYHQMHUs]RUHHWM4sSUHMYLWLW
NDQLVXUGKHsVKWsNRQVROLGXDUJMLWKQMsHPsVKXPsQMsOsYL]MHNRPEsWDUHSsUIXTL]LPLQSROLWLNWs
JUXDVHFLODDUULWLWsNHWsLPSDNWHWHVDMQsQGLNLPLQHNOLPsVSROLWLNHGKHVRFLDOHQsYHQGQsIDYRU
WsEDODQFsVJMLQRUH1sQMsHFXULSURJUHVLYHHGKHIDNWRULVKXPsLUsQGsVLVKsPLPHGLDV¿OORLWsNHWs
QsIRNXVSUREOHPHWHEDUD]LVsJMLQRUHYHoDQsULVKWWsSMHVsPDUUMHVVsJUXDVQsSROLWLNsHFXULNMRTs
NXOPRLQsIXVKDWsQ]JMHGKRUHWsYLWLWPHGLVDSURJUDPHHGHEDWHQsPHGLDWNU\HVRUHQsYHQG
1MsHOHPHQWLUsQGsVLVKsPQsHYROLPLQH2-)YHWsJUDYHsVKWsGKHSsUPLUsVLPLLRUJDQL]LPLWWs
W\UH3DVYLWLW¿OORLQMsEDVKNsYHSULPPsLPLUsQGsUPMHWNsW\UH2-)YHWsFLODW¿OOXDQWs
RUJDQL]RKHQQsUUMHWHHNRDOLFLRQHPHSURJUDPHHDNWLYLWHWHWsSsUEDVKNsWD
$NVHVLGKHNRQWUROOLQsYHQGLPPDUUMHQEUHQGDIDPLOMHV. Megjithëse mungojnë studimet dhe
të dhënat mbi pjesëmarrjen e gruas në vendimmarrjen brenda familjes, vëzhgime të jetës së përditshme tregojnë se pjesëmarrja e grave dhe vajzave në këtë vendimmarrje është e lidhur me nivelin
arsimor të tyre, vendbanimin, moshën dhe aksesin ndaj pronës e të ardhurave. Sa më i ulët të jetë
niveli arsimor i gruas, aq më e dobët është edhe fuqia e saj vendimmarrëse, për shkak të mundësive
shumë më të pakëta për punësim e sigurim të një pavarësie ekonomike. Po kështu, gratë dhe vajzat
në zonat rurale, gratë dhe vajzat e varfëra, si dhe ato të papuna, kanë pak të drejta në vendimmarrjen
për çështje të rëndësishme brenda familjes. Kur vendimmarrja lidhet me shpenzimin e parave, në
VKXPLFsQGsUUPXHVHWsUDVWHYHYHQGLPL¿QDOPHUUHWQJDEXUUDWHIDPLOMHVWsFLOsWJMLWKDVKWXUXDMQs
të drejtën e vendimmarrjes edhe për numrin e fëmijëve, arsimimin e tyre, migrimin ose emigrimin e
familjes apo të një anëtari të saj, sikurse dhe martesën e fëmijëve, kur kjo bëhet e kombinuar. Gratë
më shumë luajnë rol informues apo këshillues lidhur me nevojën e blerjes së një ushqimi të caktuar
apo këshillojnë shitjen e një produkti të vetëprodhuar5.
1.1.2. Situata ekonomike, pabarazia në varfëri si dhe pabarazia në forcat e punës.
7sGUHMWDWHNRQRPLNHWsJUDYHSsUIDTsVRKHQPHQLYHOLQHSMHVsPDUUMHVQsIRUFDWHSXQsVPEDMWMHQ
HYHQGLWWsSXQsVGKHVKSsUEOLPLQ3XQsVLPLWHNJUDWë GKHYDM]DWWsVKTLSWDUHNX¿]RKHWQJDQMsVsUs
IDNWRUsVKVLGHW\ULPLGKHSsUJMHJMsVLDSsUUULWMHQHIsPLMsYHNU\HUMHQHSXQsYHWsVKWsSLVsQLYHOL
DUVLPRUDNVHVLLNX¿]XDUQsIRUPLQSURIHVLRQDOSURQsVLDGKHPXQGsVLDSsUWsSsU¿WXDUNUHGLHWM
*UDWs GKH YDM]DWNDQsQJULWXUEL]QHVHWHW\UHNU\HVLVKWQsDNWLYLWHWHHNRQRPLNHWsWLOODVLWUHJWL
VKLWMHPHVKXPLFsG\TDQHVKsUELPHWsQGU\VKPHVLGHQWLVWQRWHULDYRNDWLSDUXNHULDJUREL]QHV
LQGXVWUL SURGKLPLQH EXOPHWLWWHNVWLOERWLPHOLEUDVK UUREDTHSsVLGKH SXQLPHDUWL]DQDOH6LSDV
4

7sGKsQDQJD03d66+%

5

.RQNOX]LRQHWsQ[MHUUDQJDELVHGDGKHWDNLPHWsQGU\VKPHWsNU\HUDPHJUDWsGKHYDM]DW
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VWDWLVWLNDYHWs,167$7SsUTLQGHGUHMWXHVYHWsEL]QHVLWSULYDWMDQsJUDGKHYDM]D1XPULPs
LPDGKLEL]QHVHYHWsUUHJMLVWUXDUDTsGUHMWRKHQQJDJUDWsGKHYDM]DWsVKWsSsUTHQGUXDUQs7LUDQs
  'XUUsV   GKH (OEDVDQ    SsUTLQG H NsW\UH EL]QHVHYH Ws GUHMWXDUD SUHM W\UH
QGRGKHQQs]RQDWXUEDQHGKHSsUTLQGQs]RQDWUXUDOH
.UHGLWsEXMTsVRUHPHPsVKXPsOHKWsVLUDSsUJUDWsGRWsQGLKPRQLQSsUQMsUULWMHWsQXPULWWsJUDYH
IHUPHUH1JDG\VWXGLPHWsNU\HUDQJD$&(5 4HQGUD6KTLSWDUHSsU6WXGLPH(NRQRPLNH UH]XOWRQ
VHSsUTLQGHNsUNHVDYHSsUKXDPDUUMHEsKHWQJDNU\HIDPLOMDUsPHVKNXMQGsUVDSsUTLQGHIHU
PHUHYH JUD PDUULQKXDQJDWsDIsUPLWHW\UH
*UDWsSREsKHQJMLWKQMsHPsWsYDUIsUDVHEXUUDW5HIRUPDHWKHOOsHNRQRPLNHJMDWsWUDQ]LFLRQLW
HFLODXVKRTsUXDPHPE\OOMHPDVLYHWsQGsUPDUUMHYHVKWHWsURUHMRHIHNWLYHHJMHWLWsSDSsUJDWLWXU
LQGLYLGLQGKHVKRTsULQsVKTLSWDUH3DVYLWHYH¶WsSDSXQsVLDSsVRLUULWMHGUDVWLNH0HJMLWKsSsU
PLUsVLPHWQsYLWHWHPsYRQVKPHSDSXQsVLDGKHYDUIsULDNsUFsQRMQsQMsQXPsUMRWsYRJsOIDPLOMHVK
VKTLSWDUH1sPsQ\UsWsYHoDQWsSDSXQsVLDGKHYDUIsULDSRQGLNRMQsQHJDWLYLVKWQsVWDWXVLQVRFLDO
WsJUDYHVKTLSWDUH7sGKsQDWPELYDUIsULQsQs6KTLSsULWUHJRMQsSsUQMsIHPLQL]LPWsYDUIsULVs
GKHUULWMHWsSHVKsVVsJUDYHQsJUXSLQHWsYDUIsUYH1GsUVDQJDYLWLQsYLWLQWUHJXHVL
DEVROXW6LYDUIsULVssVKWsXOXUSsUTLQG7UHGXNWLPLLYDUIsULVsWHNJUXSSRSXOODWDWIHPUDQXNND
TsQsLQMsMWs*MHRJUD¿NLVKWNHPLUULWPHPsWsXOWDWsUHGXNWLPLWWsYDUIsULVsQsNsWRJUXSSRSXOODWD
Qs]RQDWUXUDOHNXSsUYHoVKXPsIDNWRUsYHTsSURGKRMQsYDUIsULLQIHULRULWHWLHNRQRPLNHVRFLDOL
JUXDVQGLNRQIXTLVKsP
Në një vend si Shqipëria, kultura diskriminuese me bazë gjinore nuk është thjesht një çështje e
shkeljes të së drejtave të grave dhe vajzave, por pabarazia gjinore përfaqëson një pengesë serioze
në përshpejtimin e reduktimit të varfërisë. Tradicionalisht gratë mbajnë peshën kryesore të mirëqenies në familje megjithatë ato kanë më pak mundësi se burrat në kontrollin e burimeve dhe mjeteve
që nevojiten për të përmbushur përgjegjësitë e mësipërme. Niveli i lartë i papunësisë, niveli arsiPRULXOsWNU\HUMDHVKXPsSXQsYHWsSDNXDOL¿NXDUDPXQJHVDHPXQGsVLYHNXDOL¿NXHVHDNVHVLL
GREsWGKHPXQJHVDHOLULVsVsSsUGRULPLWWsPHWRGDYHWsSODQL¿NLPLWIDPLOLDUWsTsQLWREMHNWLGKXnës, keqtrajtimeve apo veprimeve arbitrare brenda familjes, si dhe përfaqësimi i dobët në strukturat
publike drejtuese e politike, ndikojnë në thellimin dhe feminizimin e varfërisë në Shqipëri si dhe
në përzgjatjen e saj .
3MHVsPDUUMDHJUXDVQsWUHJXQHSXQsVUDQGMHVKsPJMDWsYLWHYHWsWUDQ]LFLRQLW.MRVKLIsUQs
YLWLQUH]XOWRQWsMHWsHIRUFsVDNWLYH8*UDWsGKHYDM]DWQs6KTLSsULNDQsPsSDNDNVHV
VHGMHPsGKHEXUUDWSsUWs¿OOXDUQMsSXQsSsUSDVRMsQLYHOLLSDSXQsVLVsWHNDWRsVKWsPsLODUWs
0HJMLWKsVHDNVHVLLJUDYHGKHYDM]DYHQsDUVLPLPsVKWsLEDUDEDUWsPHEXUUDWNMRQXNXVLJXURQ
JUDYHWsQMsMWDWPXQGsVLQsWUHJXQHSXQsV96LWXDWDHSXQsVLPLWWsJUXDVsVKWsPsHIDYRUVKPHQs
VHNWRULQHDGPLQLVWUDWsVSXEOLNHNXJUXDMD]sSsUTLQGWsWsSXQsVXDUYHQGsUVDEXUUDWSsUT
LQG3DEDUD]LDsVKWsVKXPsHGXNVKPHQsVHNWRULQSULYDWNXQMsQXPsUVKXPsLYRJsOLJUDYHGKH
YDM]DYHYHWsPSsUTLQGDUULQQsQLYHOLQHPHQD[KHUHYH1JMDVKPsULVKWPHNsWsHGKHSsUTLQGMD
HEL]QHVLWMREXMTsVRUWsGUHMWXDUQJDJUDWsGKHYDM]DWsVKWsHYRJsOÜYHWsPSsUTLQGQsVHNWRULQH
WUDQVSRUWLWGKHSsUTLQGQsVHNWRULQHVKsUELPHYH



1LYHOLDEVROXWLYDUIsULVssVKWsOHNsSsUSHUVRQ



.UDKDVLPLLWsGKsQDYHWs960-GKH



,167$7³)HPUDGKH0HVKNXM´



,167$73HUVSHNWLYDWJMLQRUHQs6KTLSsUL7LUDQs
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1sVHDQDOL]RMPsSMHVsPDUUMHQHIHPUDYHQsSRSXOOVLQsHNRQRPLNLVKWMRDNWLYH10YsUHMPsVHDWR
SsUEsMQsSsUTLQG.MRGRWsWKRWsTsSsUoGRIHPUDHNRQRPLNLVKWDNWLYHUUHWKSUHMW\UH
MDQsMRDNWLYHQGRQsVHN\WUHJXHVSsUPHVKNXMWsVKWsKHUsPsLXOsWRVHYHWsPSsUTLQG6KNDO
ODHXOsWHSMHVsPDUUMHVQsIRUFsQHSXQsVVKWULKHWQsWsJMLWKDJUXSPRVKDW3MHVsPDUUMDHJUXDVQs
WUHJXQHSXQsVSsUEsQQMsQJDWUHJXHVLWNU\HVRUsWsIXTL]LPLWHNRQRPLNWsVDMVLGKHULGLPHQVLRQRQ
UROLQHVDMQsGUHMWLPWsVLJXULPLWWsWsDUGKXUDYHQsIDPLOMH0HJMLWKDWsWsGKsQDWWUHJRMQsTsND
SDEDUD]LPLGLVIHPUDYHGKHPHVKNXMYHQsSMHVsPDUUMHQHW\UHQsWUHJXQHSXQsVGKHNU\HVLVKWNMR
YsUHKHWQsWUHJXHVLWVWDWLVWLNRUsWsEXULPHYHWsSXQsVVLGKHQsSXQsVLP
'XNHLXUHIHUXDUVWDWLVWLNDYHWsGKsQDQJD,167$7SsUYLWLQQJDELODQFLLIRUFsVVsSXQsV
QLYHOLLSXQsVLPLWsVKWsSsUTLQGSsUPHVKNXMWGKHSsUTLQGSsUIHPUDWQGsUVDVKNDOODHSDSX
QsVLVsQsVKNDOOsYHQGLsVKWsSsUTLQGVKLIUDHSDSXQsVLVsSsUPHVKNXMWsVKWsSsUTLQGGKH
SsUIHPUDWsVKWsSsUTLQGVKLIUDNsWRTsWUHJRMQsVHQLYHOLLSDSXQsVLVssVKWsQsSsUTLQGMHPs
WsODUWsWHNIHPUDWVHWHNPHVKNXMW7sGKsQDWHWsSXQsVXDUYHQsVHNWRULQVKWHWsURUWUHJRMQsVHJUDWs
GKHYDM]DW]sQsSsUTLQGMHQPsWsODUWsWsSXQsVLPLWQsSURIHVLRQHWsWLOODVLVSHFLDOLVWHDSRQsSXQsVH
WsWKMHVKWDSR]LFLRQHNsWRPsSDNWsSDJXDUDNUDKDVXDUPHSURIHVLRQHWsWLOODVLOLJMYsQsVQsSXQsV
GKHGUHMWXHVWsODUWsSROLWLNsEsUsVHWMQsWsFLODWVKLKHQNU\HVLVKWGMHPWsGKHEXUUDWVLWsSXQsVXDU
'XNHEsUsQMsNUDKDVLPWsSXQsVLPLWQsG\QLYHOHWQsDWsTHQGURUGKHYHQGRUWsGKsQDWWUHJRMQs
VHIHPUDW]HQsQMsSsUTLQGMHPsWsPDGKHWsSXQsVLPLWQsQLYHOTHQGURU.sVKWXQsLQVWLWXFLRQHWH
THYHULVMHVTHQGURUHSsUTLQGHWsSXQsVXDUYHMDQsIHPUDQGsUVDQsDGPLQLVWUDWsQYHQGRUHNMR
VKLIsUUH]XOWRQQsSsUTLQG3XQsVLPLLIHPUDYHVKLKHWNU\HVLVKWQsVHNWRUsWHVKsQGHWsVLVsGKH
DUVLPLWGKHPsSDNQsVHNWRUsWsWMHUsVLEDUUHVWRUDQWHQGsUPDUUMHSURGKXHVHWUHJsWLHWM
6KLIUDWHXOWDWsSXQsVLPLWWsJUDYHQXNWUHJRMQsUHDOLWHWLQQsOLGKMHPHDQJD]KLPLQHW\UHQs
SXQsSDVLQsNsWRVKLIUDQXNSDVT\URKHWUROLULSURGKXHVVRFLDOTsDWROXDMQsQsIDPLOMHGXNH¿O
OXDUQJDPLUsPEDMWMDHVKWsSLVsJDWLPLNXMGHVLSsUIsPLMsWGKHIDPLOMDUsWHWMDNWLYLWHWHNsWRTsWs
JMLWKDWsGRPRVGRVKPHSsUYD]KGLPsVLQsHMHWsVGKHTsFLOsVRKHQVLSXQsHSDSDJXDU3RNsVKWX
HGKHSVHPXQGWsNHQsWsQMsMWLQQLYHODUVLPLDSRNXDOL¿NLPLVLNXUVHGKHEXUUDWWHNJUDWsYLKHW
UH QMs YsVKWLUsVL SsU PEDMWMHQ H YHQGLWWs SXQsV DSR GKH GLIHUHQFLPQs VKSsUEOLPSsU VKNDN Ws
SRVWHYHWsSXQsVTsDWRNDQs*UDWsGKHYDM]DWMDQsPsWsUUH]LNXDUDSsUODUJLPLQQJDSXQDDSR
MDQsPsSDNWsSsOT\HUDSsUW¶XSXQsVXDUHSsUW¶MXUXDMWXUYHQGLQHSXQsVYHoDQsULVKWQsSHULXGKsQ
HVKWDW]DQLVs1sQLYHOLQHXOsWWsVKSsUEOLPLWWsJUDYHQGLNRQJMLWKDVKWXHGKHSMHVsPDUUMDHYRJsO
HW\UHQsDNWLYLWHWHSULYDWHYHWsSXQsVLPLWsFLODWVLJXURMQsWsDUGKXUDPsWsODUWDVHVHNWRULSXEOLN
$NVHVLLXOsWQGDMSURQsV YHWsPSsUTLQGHJUDYH]RWsURMQsOLJMsULVKWSURQD11 VLGKHPXQJHVDH
SROLWLNDYHIDYRUL]XHVHTsQ[LVLQVLSsUPDUUMHQSULYDWHWsJUDYHGKHYDM]DYHNDoXDUQsQMsQLYHOWs
XOsWWsQXPULWWsDW\UHTsGUHMWRMQsELVQHVHWsYRJODWsPHVPHDSRWsPsGKD1sYLWLQYHWsP
SsUTLQGHEL]QHVHYHMREXMTsVRUHGUHMWRKHVKLQQJDJUD6LJXULPLLPXQGsVLYHWsEDUDEDUWDSsU
SXQsVLPWsVKSsUEO\HUQGLNRQSR]LWLYLVKWQsQ[MHUUMHQHIDPLOMHVQJDYDUIsULDGKHQsUULWMHQHVWDWXVLW
VRFLDOWsJUDYHGKHYDM]DYHEUHQGDIDPLOMHV1JDQMsDQDOL]sHIDNWRUsYHTsQGLNRMQsQsPDGKsVLQs
H VKSsUEOLPLW VL JUXSPRVKD QLYHOL L VKNROOLPLW GKH JMLQLD NMR H IXQGLW UH]XOWRQ VH QGLNRQ Ps
IXTLPLVKW*UDWsMDQsQGMHVKsPPsWsGHIDYRUL]XDUDQJDEXUUDWPHQMsPHVDWDUHWsSDJsVSUHM
SsUTLQGPsWsXOsWSsUWsQMsMWLQQLYHODUVLPRU12*MLWKDVKWXQMsDQDOL]sPsHGHWDMXDUVLSDVGHJsYH
WsHNRQRPLVsWUHJRQVHSDJDPHVDWDUHPXMRUHQHWRHEXUUDYHsVKWs13GXNVKsPPsHODUWsVHDMRH
JUDYHQsWsJMLWKDGHJsWHHNRQRPLVsGKHGLIHUHQFDsVKWsPsHWKHNVXDUSsUWsSXQsVXDULWPHSDJs
QsVHNWRULQSULYDWMREXMTsVRU


,167$7³)HPUDGKH0HVKNXM´



$PQHVW\LQWHUQDWLRQDO³$OEDQLD9LROHQFHDJDLQVWZRPDQLQWKHIDPLO\,WLVQRWKHUVKDPH´



1sSsUOORJDULWMHWQXNMDQsSHVKXDUJUXSPRVKDW
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1.1.3. Situata aktuale në lidhje me dallimet gjinore në arsim.
Arsimi është fusha në të cilën ka patur arritje të mira në drejtim të aksesit për femrat dhe meshkujt. Në shkollat nëntëvjeçare raportohet një pjesëmarrje e vajzave në 48 përqind. Në shkollat e
mesme pjesëmarrja e vajzave është rreth 45 përqind krahasuar me djemtë (55 përqind). Në arsimin
universitar, rregjistrimi i femrave është më lart sesa meshkujt dhe përbën rreth 58.2 përqind.
Po ndërsa përgjithësisht rregjistrimi i vajzave në shkolla është në nivele të konsiderueshme,
dukuritë me të cilat përballemi shpesh janë braktisja konkrete e shkollës dhe braktisja e fshehtë e
shkollës. Në lidhje me këtë, mund të themi se vihet re një braktisje nga femrat qoftë në vlerë absolute, ashtu edhe në përqindje (nga rreth 217950 vajza të arsimit 9 vjeçar, kanë braktisur shkollën
rreth 1.1 përqind gjatë vitit akademik 2005-2006). Infrastruktura ose e shkatërruar ose jo-ekzistente
që çon në pasigurinë e udhëtimit, mungesa e mjediseve sanitare (tualetet) dhe mungesa e ujit të pijshëm, janë disa nga faktorët që i detyrojnë vajzat të braktisin shkollën. Ndërsa puna e organizatave
MR¿WLPSUXUsVHGKHDW\UHNRPXQLWDUHWUHJRQVHQXPULLYDM]DYHTsUUH]LNRKHQQJDDQDOIDEHWL]PL
është i lartë, diferencat në trajtimin e vajzave dhe djemve vihen re dhe në mënyrën e organizimit të
RUsYHPsVLPRUHWsYHoDQWD SVKHGXNLPL¿]LNHNRQRPLDVKWsSLDNHHWMJMDWsWsFLODYHYDM]DWGKH
GMHPWsQGDKHQGKHLXQsQVKWURKHQYHSULPWDULYHTsSsUIRUFRMQsUROHWJMLQRUH 1MsV¿GsUHDOHSsU
ndjekjen e shkollës janë kostot “joformale” për arsimim, të cilat u japin familjeve të varfëra një
QJDUNHVs¿QDQFLDUHTsPXQGWsOLGKHWPHPRVVKNXDUMHQQsVKNROOsWsIsPLMsYHVLGRPRVQs]RQDW
rurale dhe më të varfëra të vendit. Për më tepër, realiteti shoqëror dhe kulturor mbështet konkluzionin se vajzat më shpesh dhe më shpejt se djemtë braktisin shkollën për të kontribuar në ekonominë
familjare, apo për t’u martuar në moshë tepër të re.
Në kuadrin e përmirësimit tërësor të kurrikulave shkollore MASH, në bashkëpunim me Institutin e Kurrikulës dhe Standarteve, ka shtruar si kërkesë integrimin e perspektivës gjinore nëpërmjet: (1) Rishikimit dhe hartimit të programeve në arsimin parauniversitar dhe universitar; (2)
Rishikimit dhe hartimit të teksteve të reja shkollore; (3) Hartimit të udhëzimeve dhe materialeve
metodologjike për integrimin e perspektivës gjinore në kurrikula. Në programet shkollore trajtimi
i përkatësisë gjinore ndryshon sipas niveleve. Në arsimin nëntëvjeçar ky trajtim është i papër¿OOVKsP1sVKNROODWHPHVPHNRPSRQHQWLJMLQRUSUH]DQWRKHWQsOsQGsWVKRTsURUHVLQMRKXULSsU
shoqërinë, histori dhe letërsi. Në shkollat e larta lëndët mbi çështjet e përkatësisë gjinore ofrohen
në programin e Punës Sociale, Psikologjisë, Sociologjisë, Gazetarisë dhe Shkencave Politike në
lëndët letërsi, SVLNRORJMLSROLWLNsVRFLDOH¿OR]R¿HNXOWXUs1MsSMHVsHIDNXOWHWHYHSsUJDWLWVWXdentët si specialistë në çështjet e përkatësisë gjinore për të punuar në sektorin publik dhe shoqërinë
civile. Përgjithësisht tekstet shkollore të rishikuara kanë përmirësime për të eliminuar steriotipet që
edukojnë pabarazinë gjinore, si në shembujt e përzgjedhur, ashtu dhe në psikologjinë që përshkon
materialin e përzgjedhur, si dhe detyrat nga aparati pedagogjik. Megjithatë në tekstet e përdorura
për të përgatitur mësues, këndvështrimi gjinor pothuaj është fare i pandjeshëm. Për më tepër, në
SsUJDWLWMHQ¿OOHVWDUHVLPsVXHVPsVXHVLWKDVHQPHQMsWUDMWLPWsSDPMDIWXHVKsPWsNRPSRQHQWLW
JMLQRUQGsUVDNXDOL¿NLPLLPsVXHVYHQsVKsUELP QsSXQs SsUJMLWKsVLVKWSsUTHQGURKHWQsNXDOL¿NLPLQHW\UHVLSDVOsQGsYHGKHQsNXDOL¿NLPLQPHWRGLNWsPsVLPGKsQLHVGKHWsWsQ[sQLWNRPSRQHQWLJMLQRUQXNsVKWsSMHVsLQWHJUDOHHNsW\UHNXDOL¿NLPHYH
Në sistemin, parashkollor, nëntëvjeçar dhe të mesëm përfaqësimi i grave dhe vajzave është i
konsiderueshëm. Në arsimin nëntëvjeçar përqindja e femrave vazhdon të rritet si në zonat urbane
dhe ato rurale. Në vitin akademik 2005-2006, kjo shifër arriti në 66 përqind. Ndërsa përgjithësisht
përqindja e femrave në arsimin e mesëm është më e lartë se ajo e meshkujve, në zonat rurale ato
SsUEsMQsYHWsPUUHWKSsUTLQGWsVWD¿WSHGDJRJMLN1sQLYHOLQHODUWsDUVLPRUSMHVsPDUUMDHJUDYH
është e ulët, 49 përqind kundrejt 51 përqind burra, në të gjitha nivelet si në administratë ashtu edhe
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si staf pedagogjik. Në drejtoritë dhe zyrat arsimore ka një përfaqësim prej 59 përqind nga burrat
dhe 41 përqind gra. Në pozicione drejtuese, 92 përqind drejtorë krahasuar me 8 përqind femra dhe
83 përqind drejtorë të zyrave rajonale krahasuar me 17 përqind drejtore të këtyre zyrave. Megjithëse
në nivelin e specialistëve dhe punonjësve ndihmës në këto organizma gratë kanë përqindje më të
lartë, ato ende mbeten më poshtë se burrat (48 përqind kundrejt 52 përqind specialistë; 40 përqind
kundrejt 60 përqind punonjës ndihmës).
1.1.4. Situata aktuale në lidhje me mbrojtjen sociale.
5HIRUPDWSROLWLNHGKHHNRQRPLNHWsYLWHYHCWsXVKRTsUXDQPHUULWMHWsQXPULWWsSHUVRQDYH
WsHNVSR]XDUQGDMYDUIsULVsGKHSsUMDVKWLPLWVRFLDO3sU]EXWMHQHNsW\UHSDVRMDYHsVKWsQGsUWXDUQMs
VLVWHPLSRVDosPLPEURMWMHVVRFLDOHLED]XDUQsSURJUDPHWH  VLJXULPHYHVKRTsURUH  QGLKPsV
HNRQRPLNH  PEsVKWHWMHVPHWsDUGKXUDWsSHUVRQDYHPHDIWsVLWsNX¿]XDUGKH  VKsUELPHYH
VKRTsURUH 9OHUsVLPL L YXOQHUDELOLWHWLW GKH SUREOHPHYH VRFLDOH Ws LQGLYLGsYH JUDYHYDM]DYH GKH
EXUUDYHGMHPYH VKSHVKQsQNXSWRQSsUNX¿]LPLQHVKNDOOsVVsSsUMDVKWLPLWWsW\UHVRFLDOQJDMHWD
QRUPDOHHVKRTsULVsPXQJHVsQHSROLWLNDYHGKHPDVDYHSsUPEURMWMHQHWsGUHMWDYHWsW\UHVLGKH
PXQJHVsQHPXQGsVLVsSsUW¶LSsUGRUXUVKsUELPHWTsHN]LVWRMQsQsNRPXQLWHWLQHW\UH5HQGLWMDH
YXOQHUDELOLWHWLWLNDSsUNX¿]XDUJUDWsGKHYDM]DWHSDSXQDVLQMsQJDJUXSHWNU\HVRUHQsUULVNGKH
PHSUREOHPHVRFLDOH9LWHWHIXQGLWsVKWsUULWXUQXPULLJUDYHNU\HIDPLOMDUHVLJUDWsHYHMDWsGL
YRUFXDUDRVHTsLNDQsEXUUDWQsHPLJUDFLRQ*UDWsNU\HIDPLOMDUHSsU¿WRMQsQGLKPsHNRQRPLNHDSR
SHQVLRQHIDPLOMDUHNXUEDVKNsVKRUWLNDTHQsLSXQsVXDUVLGKHQGLKPDKXPDQLWDUHGKHVKsUELPH
SXQsVLPL  QJD 2-)Ws9HWsP SsU WUH PXMRULQ H SDUs Ws YLWLW  PXQG Ws UHQGLWHQ NsWR VKLIUD
QXPULLJUDYHWsSDSXQDUH]XOWRQWUDMWRKHQPHSDJHVsSDSXQsVLHUUHWKJUDPHQGLKPs
HNRQRPLNHUUHWKJUDGKHQXPULLIDPLOMHYHPHNU\HIDPLOMDUHJUDUH]XOWRQ14
1GU\VKLPHWGHPRJUD¿NHQs6KTLSsULNDQsVMHOOsQGU\VKLPHQsYHWsVWUXNWXUsQHIDPLOMHVVKTLS
WDUH6sSDULIDPLOMHWV\QRMQsWsMHQsPsWsYRJODVHSDUDYLWHYH¶WsNXIDPLOMHWPHVKXPsIsPLMs
LVKLQPsWsVKSHVKWDGKHIDPLOMDH]JMHUXDULVKWHQMsIRUPsHUsQGsVLVKPHHPEsVKWHWMHVVRFLDOH
GKHHNRQRPLNH6KTLSsULDNDUDNWHUL]RKHMQJDQMsSUR¿OGHPRJUD¿NLFLOLGDOORKHMQJDPDUWHVDWQs
PRVKsWsKHUVKPHOLQGMDHIsPLMsYHQsPRVKsUHODWLYLVKWWsUHGKHPDUWHVDWsTsQGUXHVKPH.sWR
WHQGHQFDWDQLNDQsQGU\VKXDUSRUIHQRPHQHWsUHMDMDQsSUH]DQWXDUVLSUREOHPHVRFLDOHQsIDPLOMHQ
VKTLSWDUH.sVKWXJUDWsVLSULQGsUWsYHWsPMDQsQMsIHQRPHQLULTsHUGKLVLUH]XOWDWLHPLJULPLW
QGsUNRPEsWDU *UDWs H YHWPXDUD NU\HIDPLOMDUH SsUEDOORMQs V¿GD WHSsU Ws YsVKWLUD SDSXQsVL GKH
PXQJHVsHVLVWHPLWWsSsUNXMGHVMHVSsUIsPLMs%DODQFLPLLUROLWWsNU\HIDPLOMDULWGKHWsSsUNXMGHVLW
WsYHWPXDUsVKWsQMsGHW\UsHYsVKWLUsHFLODNsUNRQSUH]HQFsQHVNHPDYHWsPEURMWMHVVRFLDOH
$UsV\HWSsUGLVDYDQWD]KVRFLDOSsUJUXSHWHJUDYHQsQHYRMs15MDQs D SsUVKNDNWsSDSXQsVLVs
QsYHQGQMsSMHVsHPDGKHHW\UHNDQsSXQsVLPQsVHNWRULQSULYDWLQIRUPDO E SsUVKNDNWsPEX
OLPLWWsWsG\MDSsUJMHJMsVLYHVLWsVLJXULPLWWsXVKTLPLWHGKHDWsWsSsUNXMGHVMHVJUDWsGKHYDM]DW
SXQsVRKHQQsSXQsPHRUDUHWsVKNXUWXDUDTsQXNNsUNRMQsOsYL]VKPsULDSRRUDUHWs]JMDWXUDGKH
QMRKXULWsDYDQFXDUDSURIHVLRQDOH3sUSDVRMsDWRNDQsSDJDWsXOsWDSDVLJXULWsYHQGLWWsSXQsV
PRVVLJXULPVKRTsURUGKHVKsQGHWsVRUMDQsWsPELQJDUNXDUD SXQsPHSDJHVsQsWUHJXQHSXQsV
GKHSDSDJHVsQsVKWsSL MDQsWsQsQSDJXDUDMDQsSsUNXMGHVsVHWsYHWPHVKSHVKVLJXUXHVHWsYHWPH
WsXVKTLPLWMDQsWsNRQVXPXDUDSVLNRORJMLNLVKWHSsUUUMHGKRMsUHÀHNWRMQsJMLWKoNDGKHWHNIsPLMsW
GKHIDPLOMHWHW\UH



%XULPL6KsUELPL.RPEsWDUL3XQsVLPLW03d66+%WsGKsQDWSsUWUHPXMRULQHSDUsWsYLWLW



7HUPL³JUDQsQHYRMs´SsUIVKLQJUDWsNU\HIDPLOMDUHWsGKXQXDUDWsWUD¿NXDUDURPHHJM\SW
MDQHPHDIWsVLWsNX¿]XDUDQsQDPHVKXPsIsPLMsHWM
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1.1.5. Situata aktuale në lidhje me kujdesin shëndetësor dhe shërbimet shëndetësore.
Për Ministrinë e Shëndetësisë, mbrojtja e shëndetit të gruas përbën një prioritet. Për këtë arsye,
politikat dhe strategjitë e saj, të mbështetura dhe nga UNFPA si një nga donatorët kryesorë në këtë
fushë, e vendosin gruan dhe vajzën në qendër të shërbimeve të shëndetit riprodhues duke synuar
të integrojnë këto shërbime në tre nivelet e kujdesit shëndetësor, me prioritet kujdesin shëndetësor
SDUsVRU3sUPLUsVLPLLYD]KGXHVKsPLVKsQGHWLWPEHWHWQMHV¿GsHPDGKHVLSsUJUDWsGKHYDM]DW
ashtu edhe për djemtë dhe burrat. Marrja e një kujdesi shëndetësor cilësor është faktor kyç për
mirëqenien, zhvillimin dhe ecurinë e përgjithshme të të gjithë shoqërisë.
6¿GD Ps H PDGKH Qs OLGKMH PH SDUDTLWMHQH VLWXDWsV GKH QGsUWKXUMHV Vs osVKWMHYHWs EDUD]LVs
gjinore në shëndetësi qëndron në faktin që ka shumë pak të dhëna të ndara në bazë gjinore, ndaj
dhe prezantimi i kësaj situate mbështetet në raporte të rralla dhe në informacionin e mbledhur në
PsQ\Us MR VLVWHPDWLNH NU\HVLVKW QJD RUJDQL]DWD Ws QGU\VKPH PH ED]s NRPXQLWDUH DSR MR¿WLPprurëse.
Çështjet gjinore në sektorin e shëndetit. 3sUJMLWKsVLVKW WKHNVL L WUDMWLPLW Ws GDOOLPHYH GKH
osVKWMHYHJMLQRUHYLKHWQsGDOOLPHWELRORJMLNHTsHJ]LVWRMQsQGsUPMHWEXUUDYHGMHPYHVLGKHJUDYH
GKHYDM]DYH3RUQJDDQDWMHWsUsVKWsVKXPsHUsQGsVLVKPHWsNXSWRKHWVHQsMHWsQHSsUGLWVKPH
JUDWsYDM]DWGKHEXUUDWGMHPWsNU\HMQsYHSULPWDULWsQGU\VKPHMDQsSMHVsHUHDOLWHWHYHMHWsVRUH
Ws QGU\VKPH VL GKH NDQs QHYRMD GKH XVKWURMQs SsUJMHJMsVL Ws QGU\VKPH QJD QMsULWMHWUL 'XNH H
DQDOL]XDUQsNRQWHNVLQHNXMGHVLWVKsQGHWsVRUJUDWsYDM]DWGKHEXUUDWGMHPWsSsUVKNDTHWHVLSsU
SsUPHQGXUDMDQsWsHNVSR]XDUQsPsQ\UDWsQGU\VKPHQGDMQGsUOLNLPHYHVKsQGHWsVRUH.MROLGKHW
MRYHWsPPHVSHFL¿NDWsVsPXQGMHYHGKHQGsUOLNLPHYHVKsQGHWsVRUHTsMDQsWsQGU\VKPHSsUWs
G\MDJMLQLWsSRUHGKHPHKDSsVLUDWVRFLDOHHNRQRPLNHNXOWXURUHPDGMHGKHSROLWLNHTsQGLNRMQs
QsPsQ\UDWsQGU\VKPHQsVKsQGHWLQHJUDYHGKHEXUUDYHGMHPYHHYDM]DYHÉVKWsHUsQGsVLVKPH
WsWKHNVRKHWVHFLOsVLDHMHWHVsVVsLQGLYLGsYHGXKHWSDUsMRYHWsPQsSHUVSHNWLYsQHQGU\VKLPHYH
ELRORJMLNH SRU HGKH Ws UROHYH Ws QGU\VKPH Ws FDNWXDUD QJD VKRTsULD SsU WD 1JD DQD WMHWsU NsWR
SDEDUD]LQGsUWKXUHQGKHPHHIHNWHWHIRUPDYHWsWMHUDWsQGDUMHVVRFLDOHVLNODVDHWQLDDSRYHQGQ
GRGKMD'XNHSDWXUSDUDV\VKNsWsPXQGWsWKHPLVHNDQMsGDOOLPWsQGMHVKsPQsIDNWLQVHVLJUDWs
YDM]DWGKHEXUUDWGMHPWsHJUXSHYHWsQGU\VKPHVRFLDOHQGLNRKHQQJDosVKWMHWHNXMGHVLWVKsQGHWs
VRU6KsUELPHWVKsQGHWsVRUHGXKHWWsMHQsGLQDPLNHWsSsUVKWDVKPHGKHEDVKNsNRKRUHTsWsPXQG
W¶LXSsUJMLJMHQQHYRMDYHWsQGU\VKPHWsLQGLYLGsYH
.RQFHSWL L EDUD]LVs JMLQRUH Qs VHNWRULQ H VKsQGHWsVLVs ND Ws EsMs Ps WHSsU PH GUHMWsVLQs Qs
WUDMWLPLQVKsQGHWsVRUWsWsJMLWKsLQGLYLGsYHVHVDPHWUDMWLPLQHEDUDEDUWs'XNHSDWXUQsIRNXV
GUHMWsVLQsHVKSsUQGDUMHVGKHWsRIULPLWWsVKsUELPHYHVKsQGHWsVRUHsVKWsHPXQGXUVKPDQJLDGKH
]KGXNMDHGLVDYDQWD]KLWQsNXMGHVLQVKsQGHWsVRUWsJUDYHYDM]DYHGKHEXUUDYHGMHPYH1sYLWHWH
IXQGLWVKsQGHWsVLDsVKWsQGHVKXUPHV¿GDWSsUWsGKsQsVKsUELPHWsSsUVKWDWVKPHSsUPHVKNXMWGKH
IHPUDW1GsUVDWKHNVLPsLPDGKYLKHWQsVKsQGHWLQULSURGKXHVGKHSODQL¿NLPLQIDPLOMDUosVKWMHWs
WMHUDVKsQGHWsVRUHVLVKsQGHWLPHQGRUDSRDLQsPMHGLVLQHSXQsVOsQsSsUWsGsVKLUXDU.DVKXPs
SDNLQIRUPDFLRQQsOLGKMHPHVsPXQGMHWPsWsSsUKDSXUDSsUIHPUDWGKHPHVKNXMWQJDUNHVsQH
IHPUDYHQsSXQsGKHWHQGHQFDWHVsPXQGVKPsULVsWHJUDWsGKHYDM]DWVLNHTXVKT\HUMDDQHPLDGKH
VsPXQGMHWsWMHUD(GKHPsSDNGLKHWPELSHUVSHNWLYDWHYHWsPHVKNXMYHGKHIHPUDYHQsOLGKMHPH
UROLQTsDWDRGXKHWWsOXDMQsQsNXMGHVLQVKsQGHWsVRUQsNRPXQLWHWSHUFHSWLPHWHW\UHQsOLGKMH
PHosVKWMHWPsWs]DNRQVKPHWsVKsQGHWLWNXVKYHQGRVQsIDPLOMHVHoIDUsLODoHVKGXKHQEOHUsHWM
*MLWKDVKWXsVKWsHYsVKWLUsWsÀLWHWQsVHNDWHQGHQFDWsQGU\VKPHUULWMHMHPLGLVYDM]DYHGKHGMHPYH
VsPXQGMHWQJDWsFLODWDWDSUHNHQPsVKXPsGKHQsVHNsWRGDOOLPHOLGKHQPHWUDMWLPLQHQGU\VKsP
WsGMHPYHGKHYDM]DYH1sOLGKMHPHVKsQGHWLQULSURGKXHVGXNHLXUHIHUXDUQMsVWXGLPLWs81'3Vs
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WsYLWLW6KTLSsULDNDQMsLQGHNVQJDPsWsXOsWLWSsU]KYLOOLPLQJMLQRUNUDKDVXDUPHYHQGHWH
(XURSsV/LQGRUH
*UDWs GKH YDM]DWSDUDTHVLQ QMs QLYHOWs XOsW Ws QMRKMHV Vs +,9$,'6 GKH Ws VsPXQGMHYH VHN
VXDOLVKW Ws WUDQVPHWXHVKPH VL GKH QMs NXOWXUs Ws YDUIsU SsU VKsQGHWLQ Qs SsUJMLWKsVL GKH SsU DWs
ULSURGKXHVQsYHoDQWL0sWsUUH]LNXDUDQGDMNsW\UHVsPXQGMHYHMDQsDGROHVKHQWHW1MsIDNWRUWMHWsU
TsSDUDTHWUUH]LNSsULQIHNWLPLQQJD667sVKWsHGKHIDNWLLPXQJHVsVVsIXTLVsVsIHPUDYHSsUWs
QHJRFLXDUPHSDUWQHULQSsUWsSsUGRUXUSUH]HUYDWLYsJMDWsPDUUGKsQLHYHVHNVXDOHVLQMsQJDPEUR
MWsVLWPsWsPLUsQJD+,9
.XU YMHQ IMDOD SsU SODQL¿NLPLQ IDPLOMDU YHQGLPHW SsU PDGKsVLQs H IDPLOMHV GXKHW Ws PHUUHQ
NU\HVLVKWQJDWsG\EDVKNsVKRUWsWVLSDVPHQGLPLWWsIHPUDYHGKHPHVKNXMYHQsPRVKsQYMHo
PHJMLWKsVHPLGLVEXUUDYHSsUTLQGMDHDW\UHTsELHQGDNRUGsVKWsPsHXOsWVHDMRHJUDYH SsUDIsU
VLVKWSsUTLQGNXQGUHMWSsUTLQG1XNHN]LVWRMQsVWXGLPHTsUDSRUWRMQsSsUGLIHUHQFDJMLQLHQs
QMRKXULWsGKHTsQGULPHWQsOLGKMHPHYHQGLPHWSsUIHUWLOLWHWLQ1GsUNRKsTsVLSDVQMsVWXGLPLWs
YLWLWQsIVKDWGKHQsT\WHWPHWRGDNU\HVRUHNRQWUDFHSWLYHPEHWHWWsUKHTMD QsT\WHWSsUT
LQGJUDNXQGUHMWSsUTLQGEXUUDQsIVKDWSsUTLQGJUDNXQGUHMWSsUTLQGEXUUD 160HJMLWKDWs
NsWRWUHYLWHWHIXQGLWVLUH]XOWDWLSROLWLNDYHWs0LQLVWULVsVs6KsQGHWsVLVsSsUUULWMHQHFLOsVLVsVs
VKsUELPHYHWsSODQL¿NLPLWIDPLOMDUGKH]JMHULPLWWsNsW\UHVKsUELPHYHQs]RQDWUXUDOHNDQMsSsU
PLUsVLPWsVLWXDWsVQsOLGKMHPHWUHJXHVLWHSsUGRULPLWWsPHWRGDYHPRGHUQHWsNRQWUDFHSVLRQLWNX
SsUTLQGMDsVKWsUULWXUQJDSsUTLQGTsLVKWHQsYLWLQQsSsUTLQGSsUYLWLQ173RNsVKWX
QXPULLTHQGUDYHVKsQGHWsVRUHSXEOLNHTsRIURMQsVKsUELPHWsSODQL¿NLPLWIDPLOMDUsVKWsWUH¿VKXDU
NUDKDVXDUPHYLWHPsSDUs0HWRGDWHNRQWUDFHSVLRQLWQsNsWRVKsUELPHRIURKHQIDODV
Çështjet gjinore në marrjen e informacionit shëndetësor. 0DUUMDHLQIRUPDFLRQLWPELNXMGH
VLQVKsQGHWsVRUSsUPHVKNXMWGKHIHPUDWEZKHWQsVKsUELPHWHSXEOLNHWsRIUXDUDQJD0LQLVWULDH
6KsQGHWsVLVs GKH GRQDWRUs RUJDQL]DWD QGsUNRPEsWDUH VL 81)3$ 86$,' 81,&() H 2-)Ws H
QGU\VKPHED]XDUQsosVKWMHWVKTHWsVXHVHSsUPRPHQWLQGKHQsYDUsVLWsIRQGHYHWsGKXUXDUDQJD
GRQDWRUsWsQGU\VKsP1GsUVDVKNROODWHPHVPHNDQsWsSsUIVKLUsVLOsQGsWsYHoDQWsHGXNDWsQVHN
VXDOHUDSRUWHMRIRUPDOHWsQ[sQsVYHWUHJRMQsVHMRYHWsPPsVXHVsWQXNMDQsJMHUsVLVKWWsSsUJDWLWXU
SsUW¶LXSsUJMLJMXUS\HWMHYHWsQ[sQsVYHSRUVKSHVKKHUsRUDHYHoDQWsHOsQsSsUNsWsOsQGsSsUGRUHW
SsUWsSORWsVXDUERVKOOsTHWHOsQGsYHWsWMHUDWsVKNHQFDYHHN]DNWH3sUoLPLLLQIRUPDFLRQLWPXQG
WsSsUVKNUXKHWVLMRVLVWHPDWLN+DUWLPLL6WUDWHJMLVs.RPEsWDUHSsUSDUDQGDOLPLQGKHNRQWUROOLQH
SsUKDSMHVVs+,9$,'6Qs6KTLSsULSsUYLWHWOLQGLVLQHYRMsHGLVDIDNWRUsYHVLoLVKLQ
UULWMDHQXPULWWsUDVWHYHWsGLDJQRVWLNXDUDHYROLPLLVMHOOMHYHWsSRSXOOVLVsVLSVKSULUMDSsUWsSDWXU
PDUUGKsQLHVHNVXDOHQsPRVKsPsWsUHSsUGRULPLLGURJsVHWM1GsUSLNDWHNsVDMVWUDWHJMLHsVKWs
YsQLDHWKHNVLWQsUUH]LNXQHSUHNMHVQJD+,9$,'6WsJUDYHGKHYDM]DYHQs6KTLSsULSsUDUsV\H
WsQGU\VKPH
Çështjet gjinore në sistemin e dhënies së kujdesit shëndetësor.0XQJHVDHWsGKsQDYHQsSsU
GRULPLQHVLVWHPLWWsGKsQLHVVsNXMGHVLWVKsQGHWsVRUWsQGDUsVLSDVJMLQLVsVLGKHPELQLYHOLQHW\UH
WsDSURYLPLWWsNsW\UHVKsUELPHYHHEsQWsYsVKWLUsYOHUsVLPLQHVLWXDWsVÉVKWsYsQsUHVHJUDWs
NDQsPsSDNNRKsGKHPXQGsVLVHEXUUDWSsUWsVKNXDUWHPMHNXVLSDVRMsHQJDUNHVsVVsPDGKHTs
DWRNDQsPHSXQsWVKWsSLDNHGKHSsUNXMGHVMHQSsUDQsWDUsWHIDPLOMHV3RUUROLLEXUUDYHVL¿WXHV
NU\HVRUsWsWsDUGKXUDYHQsIDPLOMHXVKWURQQMsSUHVLRQWsPDGKPELWRSsUWsSUDQXDUIDNWLQHWs
THQLWVsPXUsSDVLSDVRMDWHNRQRPLNHGKHDWRVRFLDOHSsUIDPLOMHQGRWsLVKLQWsQGMHVKPH3sUYHo
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3sUVKNULPLLVLWXDWsVQsNsWsosVKWMHLUHIHURKHWWsGKsQDYHQJD$QNHWLPLSsU6KsQGHWLQ5LSURGKXHV
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NsW\UHIDNWRUsYHSsUJUDWsGKHYDM]DWQs]RQDWHODUJsWDGKHUXUDOHGLVWDQFDQJDVSLWDOHWDSRTHQ
GUDWVKsQGHWsVRUHPXQJHVDHSDUDYHSsUWUDQVSRUWNX¿]LPHWHJUDYHGKHYDM]DYHSsUWsOsYL]XUWs
SDVKRTsUXDUDFLOsVLDHNXMGHVLWWsRIUXDUYHoDQsULVKWQsGLVDTHQGUDVKsQGHWsVRUHQs]RQDWUXUDOH
PXQGWsSHQJRMsPDUUMHQHGXKXUWsNsW\UHVKsUELPHYH6KSHVKDWRPEsVKWHWHQQsQMRKXULWsORNDOH
WsWUDQVPHWXDUDQsSsUEUH]DGKHUDVWHWsOLQGMHYHQsVKWsSLVLGRPRVQs]RQDWHODUJsWDUDSRUWRKHQ
VKSHVK*UDWsGKHYDM]DWVLGRPRVQs]RQDWUXUDOHGKHWsODUJsWDNDQsYsVKWLUsVLQsSDVMHQHVKsUEL
PHYHVKRTsUXHVHWsVKsQGHWLWVLIXUQL]LPLPHXMsGKHVKsUELPHWVDQLWDUH8MLLSLMVKsPGKHWXDOHWHW
QsVKXPsSUHMNsW\UH]RQDYHVKSHVKMDQsWsORNDOL]XDUDMDVKWsEDQHVDYHWsW\UH5HIRUPDH.XMGHVLW
6KsQGHWsVRU3DUsVRUH¿OOXDUQJD0LQLVWULDH6KsQGHWsVLVsGRWsQGLNRMsQsSsUPLUsVLPLQHFLOsVLVs
VsSXQsVVsNsW\UHVKsUELPHYHWsRIUXDUDQJD4HQGUDW6KsQGHWsVRUHNXQsSDNHWsQHVKsUELPHYH
TsGRWsRIURMQsNsWRTHQGUDSULRULWHWGRWsNHQsVKsUELPHWHVKsQGHWLWULSURGKXHVVLGKHVKsQGHWLW
WsQsQsVGKHIsPLMsV
1.1.6. Situata e aktuale në lidhje me përfaqësimin dhe prezantimin e gruas në media.
0HGLDVKTLSWDUHSDVT\URQIDUHSDNRVHDVSDNSUREOHPHWTsVKTHWsVRMQsJUXDQVKTLSWDUHWsWLOOD
VLPXQGsVLDSsUDUVLPLPSXQsVLPSUREOHPHWHGKXQsVQsIDPLOMHQJDFPLPHYHVHNVXDOHHWMHGKH
NXUNsWRIHQRPHQHEsKHQSMHVsHGHEDWLWSXEOLN
.DUDNWHUL]LPLL¿JXUsVVsIHPUsVVKSHVKVKRTsURKHWPHOHNVLNMRHWLNI\HVGKHGHQLJUXHV1GRGK
TsSXEOLNLPLLQJMDUMHYHUHDOHEsKHWQsQGULWsQHSDUDJM\NLPLWGKHQJMDUMHWSDVT\URKHQQsQQGLNLPLQ
HVWHULRWLSHYHQHJDWLYH)LJXUDHIHPUsVQsPsWsVKXPWsQHUDVWHYHSDUDTLWHWQsSR]LFLRQLQHYLN
WLPsVGKHUUDOOsQGRGKTsDMRWsSDUDTLWHWVLQMsLQGLYLGTsNRQWULEXRQQs]KYLOOLPLQHVKRTsULVsMR
YHWsPSsUKLUWsSsUTLQGMHVTs]sQsUDSRUWPHSRSXOOVLQsSRUYHoDQsULVKWSsUYOHUDWTsDMRPEDUW
6WHULRWLSHW WUDGLFLRQDOH SsU JUXDQ DSOLNRKHQ GXNVKsP Qs PHGLD NX ¿JXUD H NsVDM SMHVH Ws
VKRTsULVsSDUDTLWHWVLHYDUXUHNRQRPLNLVKWGKHHPRFLRQDOLVKWHGREsWHSD]RQMDSURIHVLRQDOLVKW
QJDQMsUDDQsGKHQJDDQDWMHWsUVKWsSLDNHHSsUNXVKWXDUIDPLOMDUHQsQsHEDVKNsVKRUWHHGHQMs
9LKHWUHQMsWHQGHQFsHPHGLDVTsNXUQHYRMLWHWSsUGRULPLLEXULPHYHDSRSURQRQFLPHYHGKHRSLQ
LRQHYHWs¿JXUDYHWsIXVKDWsQGU\VKPHLXUHIHURKHWPHVKNXMYHYHoDQsULVKWQsIXVKsQHSROLWLNsV
HNRQRPLVsVSRUWLWHWM'KH]sULLJUXDVSURIHVLRQLVWH]sIDUHSDNYHQGGKHFLWRKHWVKXPsUUDOOsQJD
PHGLD
Pasqyrimi i roleve gjinore.1JDPRQLWRULPLGLVDPXMRULPHGLDVYL]LYHNRPEsWDUHGKHORNDOHQs
YLWLQUH]XOWRQVHQs796+JUXDMDGKHSUREOHPDWLNDHVDM]sSsUTLQGQs79.ODQSsUT
LQG7RS&KDQQHOSsUTLQG1HZVSsUTLQG79.RKDSsUTLQG79$OVDWSsUTLQG*MLWKVHM
QsSURJUDPDFLRQLQHPHGLDYHYL]LYHJUXDMD]sSsUTLQG181JDPRQLWRULPLLWLWXMYHPsWs
VKLWXUWsPHGLDVVsVKNUXDUQsGDWDWUH]XOWRQVH3ROLWLND1sNsWsUXEULNs
RSLQLRQLLJUDYHSROLWLNDQHDSRLDQDOLVWsYHSsUSMHVsPDUUMHQHJUDYHQsSROLWLNs]sYHWsPSsUT
LQG(NRQRPLD.MRsVKWsUXEULNDHFLODGRPLQRKHWSRWKXDMQJDEXUUDWGKHNX]sULLHNRQRPLVWHYH
JUD]sYHWsPSsUTLQG6RFLDOHSsUTLQGWsKDSsVLUsVQsNsWsUXEULNsH]sJUXDMDNXQs
SsUTLQGWsUDVWHYH¿JXUDHVDMSDUDTLWHWNU\HVLVKWQsSR]LFLRQLQHYLNWLPsVQJDGXNXULWsWLOODVL
GKXQDQsIDPLMHNULPLQDOLWHWLGKHSURVWLWXFLRQL.XOWXUs6SRUWNRQVWDWRKHWVHNMRsVKWsUXEULND
PsH³EDODQFXDU´SsUVDLSsUNHWYHQGLWTs]sSUREOHPDWLNDHJUXDVHFLODVKNRQUUHWKSsUTLQG
3RUQsNsWsUXEULNsYsPHQGMDHPHGLDVSsUTHQGURKHWNU\HVLVKWQsWKDVKHWKHPHWHURWLNHUUHWKIHP
UDYHTsLSsUNDVLQERWsVVsDUWLWNXOWXUsVHVSRUWLWNXSsUTLQGH]sWUDMWLPLLSDPMHVVsMDVKWPH
WsW\UHVLGKHVHNVXDOLWHWLWIHPsURUQXGL]PLWMRVKMHV2SLQLRQH,QWHUYLVWD1sNsWsUXEULNs
SsUTLQGH]sQsRSLQLRQLVWHWJUDGKHYHWsPSsUTLQGHNsW\UHRSLQLRQHYHDSRLQWHUYLVWDYHNDQs
QsTHQGsUWsW\UHWUDMWLPLQHSUREOHPDWLNsVJMLQRUH


0RQLWRULPLNU\HUQJDYHWsJUXSLSXQsVJMDWsKDUWLPLWWs6WUDWHJMLVs
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Raporti gazetarë/gazetare në media.3UREOHPDWLNHSsUPHGLDQVKTLSWDUHPEHWHWMRYHWsPSDVT\
ULPLQsWsLUHDOLWHWLWPDVNLOLVWWsVKRTsULVsGKHLGHIRUPLPLWWsUROHYHYHJMLQRUHSRUHGKHIDNWLTs
UHDOLWHWLVKTLSWDUJMHQSDVT\ULPQsYHWsVWUXNWXUsQHQGsUWLPLWGKHIXQNVLRQLPLWWsPHGLDV.sVKWX
HQGHUDSRUWLJD]HWDUJD]HWDUHsVKWsGXNVKsPQsIDYRUWsWsSDUsYHGKHVDPsODUWWsQJMLWHVKQsKL
HUDUNLQsHGUHMWLPLWWsPHGLDVDTPsLPDGKsVKWsN\UDSRUW
1JDQMsVRQGD]KLYLWLWUH]XOWRQVHUDSRUWLJD]HWDUHJD]HWDUsVRFLDOssVKWsSsUTLQG
SsUTLQGNXOWXUsVSRUWSsUTLQGSsUTLQGSROLWLNHSsUTLQGSsUTLQGHNRQRPLSsUT
LQGSsUTLQGDQDOLVWsSsUTLQGSsUTLQGQsIDYRUWsPHVKNXMYH1sWRWDOSsUTLQGMDHIHPUDYH
TsSXQRMQsVLJD]HWDUHQsPHGLDQHVKNUXDUsVKWsUUHWKSsUTLQGQGsUVDQsPHGLDQYL]LYHDWR
SsUIDTsVRMQsSsUTLQGVLSUH]DQWXHVHSsUTLQGVLUHSRUWHUH
*D]HWDUHWIHPUDQJDUNRKHQWsWUDMWRMQsWHPDVRFLDOHSsUPMHGLVLQHGXNLPLQGKHNRKsWHIXQGLW
NDQs¿OOXDUWsQGU\VKRMQsUDSRUWHWQsIDYRUWsW\UHHGKHQsIXVKsQSROLWLNHSRUN\UDSRUWJMLWKVHVL
YD]KGRQWsNHWsYOHUDWsXOWDNXUÀLWHWSsUIXVKsQQGsUNRPEsWDUHRVHDQDOL]sQSROLWLNHWsFLODWYD
]KGRMQsWsPEHWHQSURQsHPHVKNXMYH
1MsWMHWsUSUREOHPVKTHWsVXHVTsVKIDTWUHJXPHGLDWLNVKTLSWDUsVKWsSXQDH]H]sHJD]HWDUsYH
6KXPLFDHW\UHSXQRMQsSDNRQWUDWDSXQHGKHMDQsWsSDVLJXUXDU6LSDVQMsVWXGLPLWs0LQLVWULVsVs
3XQsV  SsUTLQGHJD]HWDUsYHQXNNDQsNRQWUDWDSXQHQGsUVDQsSULOOWsYLWLW6LQGL
NDWDH*D]HWDUsYHWs6KTLSsULVsGHNODURQWHVHN\QXPsUDUULQSsUTLQG
*D]HWDUsWHWHUUHQLWUH]XOWRMQsPsWsGLVNULPLQXDULWGKHWsSDPEURMWXULWGKHsVKWsHNXSWXHVKPH
VHDWDTsQXNDUULMQsWsPEURMQsGKHWsSsUIDTsVRMQsWsGUHMWDWHW\UHVHVDGRWsMHQsQsJMHQGMHWs
SDVT\URMQsGKHWsPEURMQsWsGUHMWDWGKHLQWHUHVDWHQMsVKRTsULHDSRJUXSLWsFDNWXDUVKRTsURU
1.1.7. Situata aktuale në lidhje me dhunën në familje
6LSDV OHJMLVODFLRQLW VKTLSWDU ³'KXQs Qs IDPLOMH´ sVKWs oGR YHSULP DSR PRVYHSULP L XVKWUXDU
PLGLVSHUVRQDYHTsMDQsDSRNDQsTHQsQsPDUUsGKsQLHIDPLOMDUHTsVMHOOVLSDVRMsFsQLPWsLQWHJ
ULWHWLW¿]LNPRUDOSVLNRORJMLNVHNVXDOVRFLDOHNRQRPLN'KXQDQsIDPLOMHsVKWsNULPTsVKSHVK
sVKWsLIVKHKXU1sVKRTsULQsVKTLSWDUHDMRsVKWsSDUsVLQMsosVKWMHSULYDWHPHSDNRVHDVSDNYs
PHQGMHSsUSDUDQGDOLPNU\HVLVKWQJDRUJDQL]DWDWsQGU\VKPHMRTHYHULWDUH
0HJMLWKsVHMRVKXPsVLVWHPDWLNHVWXGLPHWsQGU\VKPHWUHJRMQsVHGKXQDQsIDPLOMHsVKWsJMHUs
VLVKW H SUDQLVKPH Qs VKRTsULQs VKTLSWDUH$MR QXN QMHK NX¿M VLSDV PRVKsV JMLQLVs SsUNDWsVLVs
HWQLNHDSRIHWDUHJMHQGMHVHNRQRPLNHSDDIWsVLVsRVHJMHRJUD¿VsSRUQsVKXPLFsQHUDVWHYHWs
UDSRUXDUDJUDWsGKHYDM]DWMDQsYLNWLPD.sVKWXYOHUsVRKHWVHQMsHWUHWDHJUDYHGKHYDM]DYHVKTLS
WDUHSsUMHWRMQsQMsIRUPsGKXQHEUHQGDIDPLOMHV$WRUULKHQJRGLWHQQsGLVDUDVWHHGKHUUsPEHKHQH
WUD¿NRKHQSsUTsOOLPHVKIU\Ws]LPLQJDIDPLOMDUsWHW\UH9URMWLPHWHGKMHWsYLWHYHWsIXQGLWWUHJRMQs
VHPELQMsWsNDWsUWDWHJUDYHGKHYDM]DYHUDSRUWRMQsWsMHQsEsUsYLNWLPDWsGKXQsVHPRFLRQDOHGKH
VHNVXDOHGKHVHJUDWsUXUDOHMDQsUsQGRPPsWsSUHNXDUDQJDGKXQD¿]LNH VKLK5HÀHNVLRQH
%UHJX *MHUPHQL$OHDQFD*MLQRUHSsU=KYLOOLP 1s4HQGUDH.sVKLO
OLPLWSsU*UDWsGKH9DM]DWUDSRUWRQVHNDSDWXUUUHWKWKLUMHWHOHIRQLNHQJDJUDWsGKHYDM]DWH
GKXQXDUD6LSDVVKLIUDYHWs0LQLVWULVsVs%UHQGVKPHSsUUDVWHWHGKXQsVQsIDPLOMHSsUYLWLQ
QsED]sWsHYLGHQWLPLWWsQJMDUMHYHNULPLQDOHUH]XOWRMQsUDVWHWsWLOODQJDWsFLODWMDQsUDVWH
YUDVMHMHQGsUVDWsWMHUDMDQsNsUFsQXDUPHYUDVMH3sUPsWHSsUIsPLMsWMDQsJMLWKDVKWXYLNWLPD
WsGKXQsV6WXGLPLLPEsVKWHWXUQJD81,&()WUHJRQVHQsIsPLMsNDSsUMHWXDUPDUUMH
PHQGVKQsIsPLMsNDSURYXDUWs¿NsWGKHQsNDSURYXDUPDYLMRVMHGKHJMDNRVMHSsUVKNDN
WsJRGLWMHYH19
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1. 1.7.1 Nismat e ndërmarra dhe problemet në parandalimin e dhunës në familje
3DUDQGDOLPLLGKXQsVQsIDPLOMHsVKWsQMsosVKMHNRPSOHNVHTsNU\HVLVKWsVKWs]KYLOOXDUVLUUMHG
KRMs H YHSULPWDULVs Vs RUJDQL]DWDYH MRTHYHULWDUH 1s NXDGULQ H SDUDQGDOLPLW sVKWs WKHOEsVRUH Ts
oGRNXVKLSUHNXUQJDGKXQDQsIDPLOMHWsNHWsDNVHVQsLQIRUPDFLRQLQGKHNsVKLOOLPLQVLGKHSURIH
VLRQLVWsWWsGLQsVHVLW¶LSsUJMLJMHQVKHQMDYHWsKHUVKPHWsDEX]LPLW
Ndërgjegjësimi i publikut të gjerë. 1GsUIRUPDWHSDUDQGDOLPLWQMsYHQGWsUsQGsVLVKsP]sQs
YHoDQsULVKWQGsUJMHJMsVLPLGKHHGXNLPLLSXEOLNXWWsJMHUsQsSsUPMHWIXVKDWDYHPHGLDWLNHQGU\
VKLPLLTsQGULPHYHWsSXEOLNXWVLGRPRVWsULQMYHGKsQLDHVKSHMWsHQGLKPsVSsUYLNWLPDWSsUWs
SDUDQGDOXDUSsUVsULWMHQHUDVWHYHNsVKLOOLPLVHNXPXQGWsVLJXURKHWQGLKPDOLJMRUHDSRVRFLDOH
GKHQGDOLPLLGKXQXHVYHTsNsWDWsPRVSsUVsULVLQUDVWHWHGKXQVKPH3DNsVKWsEsUsQsWsJMLWKD
NsWR GUHMWLPH .sVKWX ND VWXGLPH Ws SDNWD NU\HVLVKW QJD 2-)Ws Qs OLGKMH PH VKSHVKWsVLQs GKH
VKNDOOsQHSsUKDSMHVVsGKXQsVQsIDPLOMH1XNHN]LVWRQQMsEDQNsWsGKsQDVKDSRTHQGUDLQIRUPLPL
SsUSXEOLNXQHJMHUsGKHSsUYLNWLPDW3sUPsWHSsUSsUWHMVHQVDFLRQDOL]PLWWsGXNXULVsVsGKXQsV
QsIDPLOMHPHGLDWUUDOOsKHUsQGLKPRMQsQsWUDMWLPLQHNsVDMGXNXULH
Edukimi i fëmijëve dhe të rinjve. 6LVWHPL DUVLPRU sVKWs HYLGHQWXDU VL WHMHW L UsQGsVLVKsP Qs
QGU\VKLPLQHTsQGULPHYHWsEUH]LWWsUL$QDOL]DHDNWLYLWHWLWQZNZWZIXVKZWUHJRQVHQsVHNWRULQH
NXUULNXODYHQs0$6+QXNNDSROLWLNDWsTDUWDSsUNULMLPLQHQMsPRGHOLWsRUJDQL]XDUTsWsRULHQ
WRMsVSHFLDOLVWsWHNXUULNXOsVGKHWHNVWHYHVKNROORUHSsUWUDMWLPLQHSUREOHPLWWsGKXQsVQsIDPLOMH
7UDMWLPLLGKXQsVQsIDPLOMHMHSHWVLUHNRPDQGLPSsUW¶X]EDWXDUQsVKNROODSRUDVQMsSURJUDP
VKNROORUQXNNDWsYHQGRVXUDQMRKXULWsSsUGKXQsQ VLDEX]LPLLIsPLMsYHGKHLQFHVWLDEX]LPLQGDM
Ws PRVKXDUYH DEX]LPL ¿]LNHPRFLRQDO DEX]LPL VHNVXDO  VL SMHVs Ws QMRKXULYH Ws SsUJMLWKVKPH
3ZUPZWHMVWDQGDUWHWHNXUULNXODYHQXNIRUPXORMQsSUDNWLNDQsNODVsTsLQGLKPRMQsPsVXHVLWWs
MDSLQQMRKXULWsDIWsVLWsGKHVMHOOMHWHQHYRMVKPHSsUQ[sQsVLWTsWsGLQsWsGDOORMQsGKXQsQGKHWs
UHDJRMQsQGDMVDM1sVLVWHPLQSDUDVKNROORUGXNXULDHGKXQsVQsIDPLOMHWUDMWRKHWPsVKXPsVHQs
oGRQLYHOWMHWsUQsSsUPMHWPDUUsGKsQLHYHVWLPXOXHVHSR]LWLYHUHVSHNWLPLWWsQGMHQMDYHLGHYHYHQ
GLPPDUUMHVVsSROLWLNDYHQsJUXSSsUIDTsVLPLPHSULQGsULWSXVKWHWLQORNDOPsVXHVLSsUIVKLUMDH
YHSULPWDULVsQMRKsVHHGXNDWLYHQsWUHNsQGsVKLQHPDUUsGKsQLHYHPsVXHVSULQGsUIsPLMsGKHQsWs
JMLWKs¿OR]R¿QsHWLMWsHGXNLPLW.sVKWXSsUVKHPEXOOVWDQGDUWLSsUNX¿]RQTsHGXNLPLLKHUVKsP
LIsPLMsVVWLPXORQ]KYLOOLPLQRSWLPDOWsIsPLMsVGXNHXPEsVKWHWXUQsPDUsGKsQLHSR]LWLYHPHWs
UULWXULWQsYHQGTsW¶L]JMLGKLQSUREOHPHWPHDQsWsIRUFsV'KXQDHXVKWUXDUWHIsPLMDLGHQWL¿NRKHW
DGUHVRKHWWUDMWRKHWQJDSXQRQMsVLVRFLDOHGXNDWRULSULQGLSRUQXNGDOLQWsTDUWDLQVWLWXFLRQHWGKH
VKsUELPHWHVSHFLDOL]XDUDTsLRIURKHQIsPLMsVGKHUROLLSVLNRORJXWGKHSXQRQMsVLWVRFLDOQXNsVKWs
VKXPsLSsUIVKLUsQsYHSULPWDULQsHGXNDWLYHGKH¿OR]R¿QsHHGXNLPLW
Veprimtaritë ekstrakurrikulare bëhen mbi bazën e materialeve të pasura me trajtimin e të drejtave të fëmijëve dhe integrimin në strukturat politike ndërkombëtare. Dhuna në familje shihet si
një e drejtë e përgjithshme e trajtuar në kuadrin e Konventës së të Drejtave të Fëmijës, problemeve
WsNRQÀLNWHYHWROHUDQFsVLQWHJULPLWVRFLDOSRUMRVLYHSULPWDULVSHFL¿NHSsULQWHJULPLQHIsPLMsYH
të abuzuar nga dhuna. Botimet e Institutit të Kurrikulave dhe Standarteve me literaturë për të drejtat
e fëmijëve, me libër nxënësi dhe mësuesi, seritë e librave “Toleranca pragu i dijes”, “Veprimtari
ekstrakurrikulare “ për klasat 1- 12 trajtojnë në mënyrë të plotë dhe në vazhdimësi edukimin e
nxënësit me normat e reja të qytetarisë. Në veprimtaritë e organizuara sipas udhëzimeve fëmija
aftësohet të njohë rrezikun dhe të mbrohet prej tij, aftësohet të jetë tolerant e të gjejë rrugën e duhur
SsU]JMLGKMHQHNRQÀLNWLWGXNHVKPDQJXUGKXQsQSRUGKHNsWXNRQFHSWLLGKXQsVQsIDPLOMHOLKHWVL
problematikë alternative e temave që do të trajtojë mësuesi. Veprimtaritë edukative nuk kanë programe integruese për fëmijët të abuzuar nga dhuna në familje. Planet edukative nuk kanë objektiva
të vlerësuara nga psikologu apo punonjësi social.
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6¿GDPsHPDGKHQsNsWsIXVKssVKWsVHWHNVWHWTsSsUGRUHQQsVKNROODWWRQDKDUWRKHQQJDDXWRUs
WsSDYDUXUWsFLOsWQXNNDQsNXDOL¿NLPLQHGXKXUSsUWsSXQXDUPHVWDQGDUWHWGKHSURJUDPHW7UDMWLPLLWHPDYHSsUGKXQsQQsIDPLOMHQXNsVKWsREMHNWLYLPLUs¿OOWsLDXWRUsYHWsWHNVWHYH6KWsSLWs
botuese punojnë të pavarura nga institucionet që hartojnë standardet dhe programet, kështu që
krijohet një hendek në trajtimin cilësor të objektivave. Në sistemin e arsimit të detyruar 9 vjeçar,
niveli i marrjes së njohurive nga tekstet e edukatës shoqërore (tekstet bazë) nuk e shpreh drejtpërdrejt dhunën në familje. Familja trajtohet akoma si një mit i mirëkuptimit dhe dashurisë njerëzore.
Në tekstet e reja të hartuara sipas kërkesave të standarteve dhe objektivave të programeve ka trajtime të reja të koncepteve për familjen, ndarjes së punëve në familje, respektimin e të moshuarve,
SUDQLPLQHQ[sQsVYHPHDIWsVLWsNX¿]XDUDQsJUXSHWHW\UHVRFLDOHPDUUMHQHSsUJMHJMsVLYHGKH
respektimin e të drejtave të tyre. Nëpërmjet veprimtarive dhe ushtrimeve nxënësi aftësohet të përGRUsPLUsNXSWLPLQGKHWROHUDQFsQQs]JMLGKMHQHVLWXDWDYHSUREOHPDWLNHHNRQÀLNWHYH1sVKNROODW
e mesme dhuna në familje trajtohet në kuadrin e njohurive që merren për familjen, por jo si një
grupim temash. Jepen konceptet e familjes, jeta brenda saj, dhuna në familje si dhe ekspozimi i saj
QGDMGXNXULYHQHJDWLYHWsVKRTsULVsVsKDSXUVLSURVWLWXFLRQLSRUQRJUD¿DWUD¿NLPLSRUQXNLMHSHQ
nxënësit njohuri dhe informacion si një individ për t’u përgatitur për jetën në familje dhe zgjidhjen
e problematikave brenda këtij grupimi të rëndësishëm social. Në të gjithë sistemin e shkollave, si
DWRWsSsUJMLWKVKPHGKHWsSUR¿OL]XDUDSsUIVKLUsHGKHVKNROODWHSUR¿OLWWsPsVXHVLVsQGMHKHWQHYRMD
e futjes së literaturës shtesë e referuese për problemet e dhunës në familje.
.XDOL¿NLPLLSHUVRQHOLWQsVKNROODJMLWKDVKWXOsSsUWsGsVKLUXDU0sVXHVLWQsSsUJMLWKsVLMDQs
të mbingarkuar me detyrime të shumta dhe nuk kanë në kontratat e punës klauzola të veçanta për
trajtimin e dhunës në familje në veprimtaritë jashtë normës mësimore. Mësuesit shpesh kanë defekte në komunikim dhe përdorin dhunë verbale ndaj fëmijëve. Për më tepër nuk ekziston një kod
i miratuar i etikës në marrëdhëniet me fëmijët. MASH nuk e ka si objekt parësor të politikës së saj
krijimin e një sistemi unik për trajtimin e fëmijëve të abuzuar nga dhuna në familje. Ajo nuk paraVKLNRQNXDOL¿NLPLQHDGPLQLVWUDWsVVsDUVLPLWSsUSUREOHPHWHGKXQsVQsIDPLOMHGKHQXNNDSURjekte të vlerësimit të situatës e hartimit të propozimeve për pilotim lokal apo kombëtar. QKTA nuk
ka programe trainimi për dhunë në familje sepse kjo dukuri nuk është trajtuar si objektiv i punës së
tyre. QKAVP nuk ka një rrjet të dhënash për dhunën në familje, sepse ky problem nuk është trajtuar
si objekt i studimeve dhe veprimeve të këtij institucioni. Shërbimi i tyre është përqëndruar në trajnimin e inspektorëve të DRA, mësuesve të periferisë së rretheve të ndryshme të vendit. Shërbime
alternative të ofruara nga shoqatat nuk janë të koordinuara dhe të përhapura me një efektivitet sipas
]RQDYHWsUsQGsVLVKPHGKHYHSULPWDULDHW\UHVKSHVKNX¿]RKHWQJDPXQJHVD¿QDQFLDUH
Tradicionalisht, shkolla nuk është parë në tërësinë e saj si një institucion i edukimit, por anon
më shumë nga procesi i pajisjes së nxënësve me njohuri mësimore. Si e tillë, drejtoria dhe bordi i
shkollës nuk e trajtojnë me përparësi dhunën në familje, në veprimtaritë edukative dhe shërbimet
që ofron shkolla. Planet e veprimtarive vjetore të punës edukative në shkolla për dhunën në familje
nuk shihen si prijoritete apo të trajtohen si një detyrim për t’u zbatuar nga mësuesit në procesin
mësimor edukativ 2 orë në vit. Ndihma e tyre bëhet e dukshme vetëm në situatat ekstreme, kryesisht
në forma këshillimi individual të shkëputura, ndihma ekonomike, apo partneriteti mes nxënësve.
Drejtoria e shkollës nuk ka një protokoll të paraqitjes së situatës për rastet e fëmijëve të dhunuar.
Aktualisht shkollës i kërkohet të marrë përgjegjësi për shërbimet që ofron, por asaj i mungojnë
kapacitetet njerëzore. Në bazë të SKZHAP shkolla nuk mbështetet me legjislacionin e duhur për
manaxhimin e fondeve dhe pjesëmarrjen e komunitetit në hartimin e politikave për të përmirësuar
shërbimet që ajo ofron, kështu që shkolla punon me rekomandimet që i dërgon MASH.
Rojet, shërbimi sanitar nuk kanë trajnime për të vëzhguar sjelljen e mbrojtjen në mjedise të tjera
të shkollës të fëmijëve viktima të dhunës.
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Dhënia e ndihmës me fokus parandalimin. 1MsQGsUV¿GDWHVKsQGHWLWSXEOLNVKTLSWDUsVKWs
DGUHVLPL L GKXQsV EUHQGD IDPLOMHV VL osVKWMH H VKsQGHWLW SXEOLN20 3sUYHo GsPWLPHYH ¿]LNH GKH
WUDXPsV Vs PHQMsKHUVKPH Ws VKNDWXDU QJD DEX]LPL GKXQD Qs IDPLOMH NRQWULEXRQ Qs QMs QXPsU
SUREOHPHVKVKsQGHWsVRUHNURQLNHGXNHSsUIVKLUsGHSUHVLRQLQDEX]LPLQPHDONRROGKHVXEVWDQFD
WsWMHUDGKHVKSHVKNX¿]RQDIWsVLQsHYDM]DYHGKHJUDYHSsUWsPHQD[KXDUVsPXQGMHWsWMHUDNURQLNH
VLGLDEHWLDSRKLSHUWHQVLRQL0HJMLWKsNsWsSDNSsUSMHNMHMDQsEsUsSsUWsSsUPLUsVXDUSsUJMLJMHQH
NXMGHVLWVKsQGHWsVRUQGDMGKXQsVQsIDPLOMHQsSsUPMHWSROLWLNDYHSXEOLNHHGXNLPLWVKsQGHWsVRU
GKH SsUSMHNMHYH SDUDQGDOXHVH (N]LVWRQ QMs KHQGHN NULWLN Qs GKsQLHQ H NXMGHVLW SsU LQGLYLGsW H
GKXQXDU6KXPsSXQRQMsVWsVKsQGHWsVLVsLQ[MHUULQQJDVSLWDOLDSRTHQGUDVKsQGHWsVRUHLQGLYLGsWH
GKXQXDUGXNHHYLGHQWXDUYHWsPGsPWLPHWTsGXKHQNXUXDUGKHGXNHLGsUJXDUNsVKWXQsVKWsSLQs
WsQMsMWsQVLWXDWsWsGsPVKPHTsLVKWHVKNDNX¿OOHVWDULGsPWLPHYH.MRQGRGKVHSVHSXQRQMsVLWH
VKsQGHWLWNDQsPXQJHVsWsWKHNVXDUWUDLQLPHVKGKHPEsVKWHWMHSsUWsLGHQWL¿NXDUVLGXKHWWUDMWXDU
DSRUHIHUXDULQGLYLGsWYLNWLPDWsGKXQsVQsIDPLOMH
6LSDVPRGHOLWWUDGLFLRQDOWsVKsUELPLWVKsQGHWsVRUVKTLSWDUPMHNsWQXNNDQsGHW\ULPLQOLJMRUWs
S\HVLQSDFLHQWsWGKHWsVKsQRMQsQsUHJMLVWUDWHSDFLHQWsYHVKNDNXQHGsPWLPHYHSODJRVMHYHIUDN
WXUDYHTsDWDDWRSDUDTHVLQ6LUH]XOWDWPMHNsWNXURMQs³VLPSWRPsQ¿]LNH´QGsUVDGKXQDTsIVKLKHW
SDVNsVDMVLPSWRPHPEHWHWSsUKHUs³HSDWUDMWXDU´HVLUH]XOWDWHSDDGUHVXDU9HWsPHRIUXHVYHWs
VKsQGHWLWSRKRMQsVHLGRNXPHQWRMQsUDVWHWHGKXQsVQJDWsFLOsWYHWsPVKSUHKHQVHGRNXPHQWR
MQsMRYHWsPUDVWLQSRUHGKHVKNDNXQHGKXQsV3UDUHJMLVWULPHWTsXEsKHQSDFLHQWsYHOLGKHQYHWsP
PHSURWRNROOLPLQHGLDJQR]sVGKHWsGKsQDYHSHUVRQDOH6KNDNSsUNsWsSsUYHFPXQJHVsVVsGHW\
ULPLWPHOLJMSsUWsGRNXPHQWXDUUDVWHWHGKXQsVPXQJHVsVVsSURWRNROOLWWsTDUWsGKHPXQJHVsVVs
QMRKXULYHPELYOHUDWHGRNXPHQWLPLWsVKWsHGKHPXJHVDHVKSUHKLYHWsTDUWDGKHSURIHVLRQDOHSsUWD
WUDMWXDUNsWsFsVKWMHGHOLNDWHPHSDFLHQWLQSDHYsQsQsUUH]LNDWs 6+.36 
3XQRQMsVYHWsVKsQGHWsVLVsXPXQJRMQsQGsUJMHJMsVLPLGKHVKSUHKLWsED]sSsUWsNDSsUF\HUEDU
ULHUDWSHUVRQDOHQGDMosVKWMHVVsGKXQsVQsIDPLOMH6LSDVQMsVWXGLPLWs6KRTDWsV.RPEsWDUHWs3X
QRQMsVYH6RFLDOH  TsSsUIVKLQUUHWKHW'LEsU6KNRGsU3RJUDGHF7LUDQsGKH9ORUsRIUXHVLW
HVKsQGHWsVLVsMDQsWsSDTDUWsQsOLGKMHPHTsQGULPLQQGDMGKXQsVPHED]sJMLQRUH7sS\HWXUPH
VKNULPHW\UHHTXDMQsGKXQsQQMsosVKWMHWsEUHQGVKPHWsIDPLOMHVQGsUVDQsGLVNXWLPHWs
KDSXUDDWDHNXQGsUVKWRMQsNsWsGXNHHNRQVLGHUXDUDWsVLosVKWMHWsWsJMLWKsVKRTsULVs 6+.36
 1s.RGLQH'HRQWRORJMLVs0MHNsVRUH .DODM QGsU'HW\UDWH3sUJMLWKVKPHWs0MHNXW
QsQHQLQFLWRKHW³«QsVHPMHNXNRQVWDWRQVHSHUVRQL PHKHTMHOLULH NDSDVXUNHTWUDMWLPSDV
PLUDWLPLWWsNsWLMIDNWLQJDLLQWHUHVXDULPMHNXGXKHWWsLQIRUPRMsDXWRULWHWHWOLJMRUH´1GsUVDQGsU
'HW\UDW QGDM Ws 6sPXUsYH Qs SR NsWs .RG Qs QHQLQ  FLWRKHW ³.XU JMDWs YL]LWsV NRQVWDWRQ VH
IsPLMDsVKWsNHTWUDMWXDUDLGXKHWWsPDUUsPDVDWHQHYRMVKPHSsUPEURMWMHQHIsPLMsV.sWsDLGXKHW
WDNU\HMsPHNXMGHVHPDWXULSRUQsVHHJM\NRQWsDUV\HVKPHVLGRPRVSsUIsPLMsWQsQPRVKsQ
YMHFDLGXKHWWsQMRIWRMsDXWRULWHWHWNRPSHWHQWH´1sNsWs.RGQXNSDUDVKLNRKHWVLGHW\UsHPMHNXW
WUDMWLPLLYHFDQWsLSDFLHQWsYHYLNWLPDWsGKXQsVQsIDPLOMH(GKHQsUDVWLQHVLSsUSsUPHQGXUWs
NHTWUDMWLPLWWsIsPLMsYHQXNVSHFL¿NRKHWNHTWUDMWLPLQJDDQsWDUsWHIDPLOMHVHSsUPsWHSsUPEHWHW
³QsGRUsQJM\NLPLQHPMHNXW´HQXNVKLKHWVLGHW\ULPUDSRUWLPLLYLNWLPDYHQsDXWRULWHWHWNRPSH
WHQWH$NRPDPsVKXPsQXNSsUFDNWRKHQTDUWs³DXWRULWHWHWNRPSHWHQWH´
1.1.7.2 Nismat e Ndërmarra dhe Problemet në Drejtësi dhe Mbrojtje
1sSURFHVLQHGHPRNUDWL]LPLWWsMHWsVIDPLOMDUHGKHVKRTsURUHQMsUROWsUsQGsVLVKsPOXDQVLVWH
PL OLJMRU GKH DL L GUHMWsVLVs PH TsOOLP Ts W¶X RIURKHW IDPLOMHYH PEsVKWHWMD H QHYRMVKPH SsU Ws
SDUDQGDOXDUGKHPEURMWXUQJDNHTWUDMWLPLDQsWDUsWHVDMVLGKHSsUWsUXDMWXUTsQGUXHVKPsULQsHVDM
20
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6LJXULDHWsJMLWKsDQsWDUsYHWsIDPLOMHV duhet të jetë prioritet LYHSULPWDULVsVsJM\NDWsVLPHQD
[KLPLWWsUDVWLWLYHSULPWDULVsVsSURNXURULVsYHSULPWDULVsVsDYRNDWLWSROLFLVsHWM
.XDGUL OLJMRU L SORWs RVH MR L WLOOs RUJDQHW Ts IRUPRMQs VLVWHPLQ H GUHMWsVLVs PH SHQJHVDW
PRV NRRUGLQLPHWVWUXNWXUDWPHQWDOLWHWHWTsHN]LVWRMQsEUHQGDW\UHQGLNRMQsQsPsQ\UsWsGUHMW
SsUGUHMWsGKHLQGLUHNWHMHWsQHVKXPsYLNWLPDYHGKHGKXQXHVYH$UULWMDHVWDQGDUGHYHWsSDDQsVLVs
SDYDUsVLVsGKHSURIHVLRQDOL]PLWQsVLVWHPLQHGUHMWsVLVsVKTLSWDUHNX³SXVKWHWL´LNXMWGRTRIWsYDUHW
YHWsPQJDVDOLJMLWsMHSSXVKWHWGKHWsGUHMWsNXLMHSHWIXQG UL VDNUL¿NLPLWGKH UL YLNWLPL]LPLW
WsYLNWLPDYHWsGKXQsVQsIDPLOMHsVKWsQMsGHW\ULPOLJMRUPLVLRQPRUDOHNRQWULEXWT\WHWDULNsWLM
VLVWHPLQsPsQ\UsTsWsPEURKHQWsGUHMWDWHDVDMNDWHJRULHTsLMDQsFsQXDUSDGUHMWsVLVKW
³$QDOL]DHVLVWHPLWWsGUHMWsVLVsWUHJRQVHEHVLPLLSXEOLNXWQZ6KTLSsULSsUNsWsVLVWHPsVKWs
LXOsW´213UDUHIRUPDWQsVLVWHPLQHGUHMWsVLVsDWsOLJMRUGKHPsJMHUsHQGHQXNLNDQsVLJXUXDU
SXEOLNXWVKsUELPLQHDWLMVWDQGDUGLTsN\LIXQGLWNsUNRQSUHMVLVWHPLWOLJMRUGKHJM\TsVRUQsYHQGLQ
WRQs.XUGKXQDQsIDPLOMHSsUIRUFRKHWQJDSDVLJXULDSsUVKNDNWsPXQJHVsVVsOLJMLWRVHTsQGULPH
YHWsVLVWHPLWWsGUHMWsVLVsHGKHVKSUHVDWSsUUHVWDXULPGKHGHPRNUDFLVKXKHQ6KNDOOs]LPLLGKXQsV
EUHQGDIDPLOMHVVKTLSWDUHGHULQsPDUUMHQHMHWsVVsQMHUs]YHWsDIsUWDSRGHULQsoXDUMHQHW\UHQs
YHWsYUDVMHsVKWsEsUsPHWsYsUWHWsGXNXULVKTHWsVXHVH22SsUWsJMLWKsVKRTsULQsGKHYHoDQsULVKWSsU
RUJDQHWH]EDWLPLWWsOLJMLW
1.1.7.2.1 Përmbledhje e gjetjeve kryesore nga analiza e kuadrit ligjor
.XVKWHWXWDH5HSXEOLNsVVs6KTLSsULVsVDQNVLRQRQPEURMWMHQHWsGUHMWDYHGKHOLULYHWsLQGLYLGLW
GKHQGDOLPLQHGLVNULPLQLPLW*MLWKDVKWXDMRSDUDVKLNRQPEURMWMHWsYHoDQWsWsIDPLOMHVIsPLMsYH
WsULQMYHJUDYHVKWDW]sQDGKHQsQDYHWsUHMD3RDVKWXLQVWUXPHQWDWsUsQGsVLVKPHQGsUNRPEsWDUH
WsUDWL¿NXDUDQJDYHQGL\QsVL.RQYHQWDSsU(OLPLQLPLQHWs*MLWKD)RUPDYHWs'LVNULPLQLPLWQGDM
*UXDV.RQYHQWDSsUWs'UHMWDWH)sPLMsV.RQYHQWD.XQGsU7RUWXUsVGKH7UDMWLPLWRVH'sQLPLW
0L]RUdQMHUs]RUD'HJUDGXHVYHQGRVLQGHW\ULPHPELVKWHWLQVKTLSWDUSsUSsUPEXVKMHQHGLVDVWDQ
GDUGHYHGXNHLXRIUXDULQGLYLGsYH HGKHEUHQGDIDPLOMHV PEURMWMHWsSsUVKWDWVKPHQJDGKXQD(
QMsMWDJMsPXQGWsWKXKHWHGKHSsUQMsVsUsNRQYHQWDVKWs.sVKLOOLWWs(XURSsV
0HJMLWKDWsNXDGULOLJMRUSsUGKXQsQQsIDPLOMHSDUDTLWHWHQGHLSDSORWsVXDU
Kodi Penal

 0XQJRQGKXQDQsIDPLOMHVLUUHWKDQHFLOsVXHVH VSHFL¿NH QsYHSUDWsYHoDQWDVLPDUUsGKsQLHW
seksuale me dhunë, rrahja dhe veprat e tjera të dhunshme, vrasja, plagosjet, fyerja, etj.

 Mungojnë dispozita për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna, abuzimi por edhe neglizhenca e
anëtarëve të familjes.

 Mungojnë disa dispozita që ndalojnë/ndëshkojnë vendosjen e fëmijëve në situata të tilla ku ata
mund të bëhen dëshmitarë të dhunës (gjë që ndonëse tërthorazi, i dëmton mjaft ata në zhvillimin
HW\UHQRUPDOGKHQsPLUsTHQLHQ¿]LNHHSVLNRORJMLNH

 Politikat e dënimit nuk kanë ashpërsinë e duhur ndaj dhunës në familje. Gjithashtu, nuk parashikohen disa dënime alternative që janë më të përshtatshme për rastet e dhunës në familje.

 Nuk ka parashikime të veçanta për mbrojtjen e familjarëve të moshuar nga dhuna, abuzimi dhe
neglizhimi.
21
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.RGLL3URFHGXUHV3HQDOH

 Ndjekjen e disa veprave penale, Kodi i Procedurës Penale e lidh vetëm me nismën e viktimës,
duke krijuar përshtypjen dhe duke dhënë mesazhin e gabuar se dhuna në familje nuk është aq e
rëndësishme sa shteti të investohet vetë (kryesisht) por është një çështje private mes palëve.

 Gjithashtu KPP nuk ndjek politikën e mospushimit të çështjes kur ankuesi tërhiqet nga procesi.
Duke qenë se në rastet e dhunës në familje ndodh rëndom që viktima të tërheqë kallëzimin
nga frika dhe presionet, KPP duhet të parashikojë dispozita që lejojnë prokurorin të vazhdojë
ndjekjen penale edhe kur viktima tërhiqet ne rastet e dhunes ne familje.

 Po kështu, duhen riparë dhe sqaruar më mirë dispozitat që rregullojnë dhe koordinojnë ngritjen
e padisë civile brenda procesit penal.
.RGL&LYLO

 1XNEsQSDUDVKLNLPHWsYHoDQWDSsUUDVWHWHGKXQsVQsIDPLOMHTsW¶LVLJXURMQsYLNWLPsVPXQGsVL
HIHNWLYHSsUVKSsUEOLPLQHVDMSsUGsPLQPRUDOGKHPDWHULDOWsSsVXDU
.RGLL)DPLOMHV

 Neni 62 i Kodit të Familjes krijon mundësinë e largimit nga banesa të bashkëshortit dhunues,
duke nënkuptuar vetëm dhunën mes bashkëshortëve dhe jo edhe dhunën ndaj pjesëtarëve të tjerë
të familjes. Deri me tani kjo dispozitë ka qenë e pashoqëruar me dispozita të nevojshme procedurale që të rregullonin mënyrën se si do të merrej kjo masë, kohëzgjatjen e saj, etj, por këto
mangësi po adresohen nga ligji i ri për dhunën në marrëdheniet familjare.

 Mungojnë proçedura të veçanta dhe më të thjeshtuara për zgjidhjen e martesës për shkaqe të
dhunës.

 Po ashtu, nuk ka rregullim të veçantë për pasojat që mund të sjellë dhuna në familje për ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, lënien e fëmijës njërit prind për rritje dhe edukim, të drejtën e
vizitës apo të banimit, etj.
1.1.7.2.2 Përmbledhje e gjetjeve kryesore nga analiza e sistemit të drejtësisë
Pushteti gjyqësor23
1JDDQDOL]DHUROHYHSsUJMHJMsVLYHGKHIXQNVLRQLPLWWsJM\TsVRULWSUREOHPHWHHYLGHQWXDUDPs
SRVKWsMDQsPsWsUsQGsVLVKPHWSsUGKXQsQQsIDPLOMH

 1GRQsVH HN]LVWRMQs PXQGsVLWs NXVKWHWXHVH Qs 6KTLSsUL HQGH QXN sVKWs NULMXDU QMs JM\NDWs H
VSHFLDOL]XDUSsUWsPLWXULWSRUPHGHNUHWLQ1UGWWs3UHVLGHQWLWMDQsNULMXDU
6HNVLRQHWsYHoDQWDSHQDOHSsUJM\NLPLQHWsPLWXUYHSUDQs*M\NDWDYHWs5UHWKHYH*M\TsVRUH

 *M\TWDUsW VKTLSWDUs NDQs NRPSHWHQFs Ws VKT\UWRMQs Ws JMLWKD osVKWMHW SHQDOH FLYLOH DGPLQLV
WUDWLYHWUHJWDUHIDPLOMDUHVLGKHoGRosVKWMHWMHWsUWsSsUFDNWXDUPsOLJM0HJMLWKDWssVKWsPH
UsQGsVLQGDUMDHEUHQGVKPHQsJM\NDWDGKHVSHFLDOL]LPLLJM\TWDUsYHWsYHoDQWsSsUWUDMWLPLQH
UDVWHYHWsGKXQsVQsIDPLOMH

 .DQMsEHVLPWsNX¿]XDUWsSXEOLNXWWHYHSULPWDULDGKHDXWRULWHWLLJM\TsVRULW1XNNDQHPXQ
JXDUDNX]DWSsUNRUUXSVLRQ]YDUULWMHWsJM\NLPHYHMRWUDQVSDUHQFHPXQJHVsSURIHVLRQDOL]PLWs
JM\TWDUsYHHWM

23
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 3XQRQMsVYHWsDGPLQLVWUDWsVVsJM\TsVRULWXPXQJRMQsWUDMQLPHWHSRVDoPHSsUSULWMHQRULHQWL
PLQGKHWUDMWLPLQHYLNWLPDYHWsGKXQsVQsIDPLOMH

 4\WHWDUsWQXNMDQsWsPLUsLQIRUPXDUSsUPsQ\UsQHIXQNVLRQLPLWWsSXVKWHWLWJM\TsVRUGKHWs
GUHMWDWHW\UH.sVKWXQsYHQGTsW¶LGUHMWRKHQJM\NDWsVDWDHSDUDTHVLQDQNHVsQHW\UHQs0LQL
VWULQsH'UHMWsVLVsGXNHKXPEXUNsVKWXHGKHDIDWHWHDQNLPLWQsQMsRUJDQPsWsODUWsJM\Ts
VRU*MLWKDVKWXPXQJRMQsIRUPXODUsWHJDWVKsPGKHWsWKMHVKWsTsPXQGWsOHKWsVRMQsDNVHVLQH
T\WHWDUsYHQsVLVWHPLQHGUHMWsVLVs

 0XQJRMQHVWDWLVWLNDWHTDUWDWsKROOsVLVKPHRVHWsEHVXHVKPHTsYLMQsQJDJM\TsVRULOLGKXUPH
UDVWHW H GKXQsV Qs IDPLOMH Qs SsUJMLWKsVL GKH DVDM Ws XVKWUXDU QGDMSUHM IsPLMsYH QGDMSUHM Ws
PRVKXDUYHGKHJUDYH0XQJRQHGKHQMsVLVWHPLXQL¿NXDULUDSRUWLPLWWsVWDWLVWLNDYHTsGXKHWWs
SHUPEDMQsWsGKsQDWHPsSRVKWPH

 1XPULQHUDVWHYHWsGKXQsVQsIDPLOMHWsSDUDTLWXUSsUSDUDJM\NDWsVGKHQXPULQHYHQGLPHYHWs
GKsQDQsJM\NDWDOLGKXUPHWR

 .RKsQPHVDWDUHSsUWUDMWLPLQHUDVWLWGHULQsYHQGLPLQSsUIXQGLPWDU
 (N]HNXWLPLQRVHMRWsYHQGLPLW
 1XPULQHJM\TWDUsYHWsWUDMQXDUPELGKXQsQQsIDPLOMHHWLNsQWsGUHMWDWHQMHULXWPHQD[KLPLQ
HUDVWLWWsGKXQsVHWM

 1XPULQHVWD¿WDGPLQLVWUDWLYWsWUDMQXDU
 'XNHPXQJXDUVWDWLVWLNDWPXQJRMQsQMsNRKsVLVKWHGKHVWXGLPHWSsUHIHNWLYLWHWLQHGsQLPHYH
GKHYHQGLPHYHWsGKsQDQJDJM\TsVRULSsUWsOXIWXDUGKXQsQQsIDPLOMHJMsTsHEsQWsSDPXQGXU
QGsUK\UMHQHVDNWsGKHWsPLUsLQIRUPXDUSsUSsUPLUsVLPHWsPXQGVKPH

 $UV\HWLPHWHYHQGLPHYHJM\TsVRUHUH]XOWRMQsWsMHQsWsFHNsWDSDDQDOL]DWsTDUWDWsIDNWLWGKH
WsVKNDTHYHWsGKXQsVQsIDPLOMH6LQsYHQGLPHWSHQDOHDVKWXHGKHDWRFLYLOHHIDPLOMDUHND
QMHVNHPDWL]sPWsWKHNVXDU$UJXPHQWHWHJM\NDWsVGXKHWWsMHQsPsWsWKHOOXDUDGKHMRWsQMs
UXWLQHWsSsUJMLWKVKPHSDVLDWRNDQsPXQGsVLWsOXDMQsHGKHUROLQVKSMHJXHVGKHHGXNXHVGKHWs
EUXPRVLQLGHQsVLSsUSXEOLNXQDVKWXHGKHSsUSDOsWHLQWHUHVXDUDHYHFDQsULVKWSsUGKXQXHVLW
VHGKXQDQsIDPLOMHsVKWsHSDWROHUXHVKPHGKHHGsQXHVKPHQJDVLVWHPLLGUHMWsVLVs

 3sUYRMD QsosVKWMHWSHQDOHNDWUHJXDUVHMRJMLWKQMsPDVDHGsQLPLWNDTHQsQsSsUSXWKMHPH
UsQGsVLQsHYHSUHVGKHUUHWKDQDWOHKWsVXHVHHUsQGXHVHQXNMDQs]EDWXDUGUHMW Mosndëshkimi i
dhunuesve i bën viktimat në përgjithësi dhe ato të zonave rurale në veçanti më të larguara
nga sistemi i drejtësisë.

 1GsUNRKsQGRQsVHUUDKMDSODJRVMDHWsWMHUDIRUPDWsGKXQsV¿]LNHGKHSVLNLNHSDULPLVKWSsU
EsMQsYHSUDSHQDOHGKHMDQsWsQGsVKNXHVKPHsVKWsYsQsUHVHQsVHDWRSsUIVKLMQsDQsWDUsWs
IDPLOMHV QJDSUDNWLNDJM\TsVRUHGKHDMRHSURIHVLRQLVWsYHWsOLJMLWQXNWUDMWRKHQPHVHULR]LWHWLQ
HGXKXU

 1GsUVDUHDOLWHWL SDUDTHWUDVWHWsDEX]LPHYHWsSULQGsUYHQGDMIsPLMsYHQHSUDNWLNHQJM\TsVRUH
UDVWHWsWLOODYLKHQUHVKXPsSDNSDVLIsPLMDHNDWsYsVKWLUsWsGHQRQFRMsSULQGLQVLGKXQXHV1JD
DQDWMHWsUQMRKXULWsVSHFLDOL]XDUDOLGKXUPHPHWRGLNsQHJM\NLPLWWHNQLNDWHS\HWMHVVsWsPL
WXUYHTsMDQsSMHVsHGKXQsVQsIDPLOMHQsSsUSXWKMHNMRPHYHoRULWsPRVKRUHGKHSVLNRORJMLNH
MDQsHQGHWsNX¿]XDUD

 (GKHQsUDVWLQHIsPLMsYHGKXQXHVYLKHQUHNHTSsUGRULPHWsPDVDYHVKWUsQJXHVHOLJMRUHWsFLODW
PXQGWsVKNDNWRMQsSDVRMDWsUsQGDSVLNRORJMLNHPRUDOH¿]LNHSsUWsPLWXULQ

 *M\TWDUsWGXKHWWsJDUDQWRMQsTsUUHJXOODWHSURFHGXUsVWsSDUDQGDORMQsS\HWMHQSRVKWsUXHVHGKH
RVHWsSDDXWRUL]XDUSsUYLNWLPDWDSRGsVKPLWDUsWHGKXQsVQsIDPLOMHPHTsOOLPTsWsUHGXNWRKHQ
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HIHNWHWWUDXPDWLNHWsSURFHGLPLWDSRULYLNWLPL]LPLLWsGsPWXDUYHQJDGKXQDQsIDPLOMH

 ,QIUDVWUXNWXUD ED]sGKHVKsUELPHWMDQsSsUJMLWKsVLVKWWsSDPMDIWXHVKPH*M\NLPHWHQGHQGRGKWs
EsKHQQsNXVKWHWsSDSsUVKWDWVKPH.DPXQJHVsWsLQIUDVWUXNWXUsVPEURMWsVHRVHPRVJDUDQWLPLW
WsPDVDYHPEURMWsVHSsUYLNWLPDWHGKXQsVQsIDPLOMHSRUHGKHWsYHWsJM\TWDUsYHJMDWsSURFHVLW
WsKHWLPLWGKHJM\NLPLW

 1MsPDQJsVLNU\HVRUHTsYLKHWUHsVKWsPRVNRRUGLQLPLQGsUPMHWVWUXNWXUDYH0XQJRMQsPDU
UsYHVKMHWQGHULQVWLWXFLRQDOHTsVLJXURMQsPEURMWMHVKXPsGLVLSOLQRUHWsYLNWLPDYHWsGKXQsVQs
IDPLOMHGKHXQL¿NLPWsVKsUELPHYH7sWLOODPXQGWsMHQsDWRPHSROLFLQsVKsUELPHWHXUJMHQFsV
DPEXODQFDW  PMHNsVLQs OLJMRUH SVLNLDWULQs OLJMRUH VSLWDOHW SXVKWHWLQ ORNDO SsU PXQGsVLWs H
VWUHKLPLWGKHVKsUELPHWHWMHUDVRFLDOH DYRNDWLQs SsUQGLKPHOLJMRUHNsVKLOOLPHGKHPEURMWMH
IDODV 2-)Ws5ULWMDHHIHNWLYLWHWLWGKHH¿oLHQFHVVsVLVWHPLWWsGUHMWsVLVssVKWsHOLGKXUQJXVKWs
PHQLYHOLQHEDVKNsSXQLPLWPLGLVJM\TsVRULWGKHVWUXNWXUDYHWsWMHUDTs]EDWRMQsYHQGLPHWGKH
OLJMHWWsWLOODVLSURNXURULDSROLFLDGKHSROLFLDJM\TsVRUHSsUPEDULPLHWM

Ministria e Drejtësisë
9Ho UROLW Ws SRVDosP Ts 0LQLVWULD H 'UHMWsVLVs GXKHW Ws ¿OORMs Ws OXDMs VHULR]LVKW Qs GUHMWLP
të harmonizimit të legjislacionit tonë që lufton dhe parandalon dhunën në familje vihen re edhe
mangësitë e mëposhtme:

 'UHMWRULD H /HJMLVODFLRQLW GKH 1GLKPsV OLJMRUH SMHVs H 'UHMWRULVs Vs 3sUJMLWKVKPH Ws .RGL¿
NLPLW  HQGH nuk ka një studim lidhur me drejtësinë dhe legjislacionin në rastet e dhunës në
familje.

 3UDQs 'UHMWRULVH VH 'UHMWsVLVs SsU Ws 0LWXULW H FLOD NXMGHVHW GKH EDVKNsUHQGRQ YHSULPWDULWs
SsUPEURMWMHQHWHGUHMWDYHGKHWHLQWHUHVDYHWHOLJMVKPHWsWsPLWXUYHQsIXVKsQHGUHMWsVLVsVL
GKHSsUHGXNLPLQOLJMRUGKHSDUDQGDOLPLQHVKNHOMHYHWHOLJMLWQJDWsPLWXULWQXNNDVWDWLVWLND
WsTDUWDWsQGDUDQsJUXSPRVKD.MRHEsQWsYsVKWLUsKDUWLPLQHSROLWLNDYHSsUSDUDQGDOLPLQH
NULPLQDOLWHWLWQsNsWRJUXSPRVKDPEURMWMHQHWsGUHMWDYHWsWsPLWXUYHHWM

 0LQLVWULDH'UHMWsVLVsHQGHQXNNDQ[MHUUsDNWHQsQOLJMRUHOLGKXUPHPLUsIXQNVLRQLPLQH,QVWLWX
WLWWs0MHNsVLVs/LJMRUHWsFLODWGRWsEsMQsWsPXQGXU
o 3sUPLUsVLPLQHSXQsVVsHNVSHUWsYHPMHNROLJMRUHPHTsOOLPTsDWDWsGLVSRQRMQsDNWHHNVSHU
WLPLHGKHPHNsUNHVsQHWsGsPWXDULWDNX]XHVQsUDVWHWHYHSUDYHSHQDOHTsQXNQGLTHQNU\HVLVKW
VKXPsSUHMW\UHOLGKHQPHGKXQsQQsIDPLOMH $NWXDOLVKWYLNWLPDYHWsGKXQHVXQHYRMLWHWQMs
DXWRUL]LPQJDSROLFLDRVHSURNXURULDSsUWsNU\HUHNVSHUWLPLQPMHNROLJMRUJMsTsH]JMDWSURFH
GXUsQQsGsPWsYLNWLPsV
o 5LPEXUVLPLQHVKSHQ]LPHYHWsEsUDQJDYLNWLPDWHGKXQsVQsIDPLOMH QHEDVKNsSXQLPPH
0LQLVWULQsH(NRQRPLVsGKH)LQDQFsV 
.sVKLOOLL/DUWsL'UHMWsVLVsGKH,QVSHNWRUDWLL./'Vs
Në situatën kur dhuna në familje është një çështje shqetësuese dhe kur aksesi i viktimave te
sistemi i drejtësisë nuk është i standardeve që qasen me nivelin europian, KLD duhet të diskutojë
që në vlerësimin e aftësive profesionale të gjyqtarëve të mbledhë të dhëna dhe të shqyrtojë edhe
kritere që lidhen me etikën, shkallën e ndjeshmërisë, shpejtësinë dhe mënyrën se si gjyqtari adreson
çështjet e dhunës në familje; të orientojë kontrolle të Inspektoratit të KLD-së ndaj këtyre çështjeve
dhe vendimeve; të rekomandojë edukimin e gjyqtarëve me këto çështje, etj.
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6KNROODH0DJMLVWUDWXUsV
1GRQsVHQsSsUPEDMWMHQHSURJUDPLWWsWUDMQLPLW¿OOHVWDUGKHWsDWLMYD]KGXHVosVKWMHWHGKXQsV
në familje kanë qenë pjesë, rekomandohet vazhdimësia e sesioneve dhe ruajtja e periodicitetit
të tyre, për sa kohë dhuna në familje mbetet një çështje shumë serioze, ndaj së cilës qëndrimet e
sistemit të drejtësisë janë ende të brishta. Organizimi i konferencave, takimeve rajonale, duke patur
SDUDV\VKHGKHVSHFL¿NDWsUDMRQHYHWsQGU\VKPHWs6KTLSsULVsJM\THYHLPLWXHVHEsUMDHVWXGLPHYH
përgatitja e moduleve të trajnimit, hartimi i pyetësorëve për njohuritë, ndjeshmërinë, nevojat dhe
prirjet e sistemit të drejtësisë duhet të jetë në qendër të vëmendjes së Shkollës. Organizimi i sesioneve multidisiplinore me pjesëmarrjen e aktorëve të tjerë të sistemit të drejtësisë është i rëndëVLVKsPJMLWKDVKWX6KNROODH0DJMLVWUDWXUsVIXWLSsUKHUsWsSDUsQsSURJUDPLQHIRUPLPLW¿OOHVWDU
elemente të dhunës në familje si dhe të barazisë gjinore në vitin shkollor 2003-2004. Këshilli
'UHMWXHVL6KNROOsVQsPLUDWLPLQHSURJUDPLWWsIRUPLPLW¿OOHVWDUGKHYD]KGXHVGXKHWW¶LPsVKRMs
përfshirjes së temave mbi dhunën në familje me qëllim që të sigurohet vazhdimësia.
3URNXURULD
Mungojnë prokurorë të specializuar në shkallë vendi në të gjitha shkallët e prokurorive lidhur
me veçoritë e ndjekjes penale të veprave penale të dhunës në familje dhe trajtimin e viktimave.
Nuk i kushtohet vëmendja e duhur veprave penale të tilla si rrahja apo plagosja dhe kjo bëhet shkak
që dhuna të ashpërsohet aq sa pasohet nga vepra penale të rënda deri me pasojë vdekjen. Masa e
dënimit të propozuar për fajtorin përgjithësisht rezulton të jetë e ulët dhe lloji i dënimit jo i përshtatshëm. .DOOs]LPHWQsUDSRUWPHVLWXDWsQUHDOHMDQsWsNX¿]XDUDJMsTsUHÀHNWRQPRVEHVLPWHN
N\RUJDQ
Shumica e veprave penale që lidhen me dhunën në familje hyjnë në kategorinë e atyre që ndiqen
me ankim nga i dëmtuari akuzues. Për këtë arsye, kallëzimet e tyre nuk regjistrohen në prokurori
dhe i dërgohen për kompetencë gjykatës në mënyrë të drejtpërdrejtë. (fq.17 QNLQ “për një zbatim sa më të mirë të ligjit...”) Ndonëse prokuroria ka për detyrë të vërë në dijeni opinionin publik
për veprimtarinë që kryen, asaj nuk i lejohet të japë të dhëna që dëmtojnë procesin e hetimeve, që
cenojnë dinjitetin dhe jetën private të personave, që cenojnë të drejtat e të miturve dhe moralin
publik. Trajnimi me këto çështje si edhe ato që kanë të bëjnë me aftësitë përfaqësuese të prokurorit
në sallën e gjyqit janë ende të pakta. Konstatohen njohuri të pamjaftueshme lidhur me procedimin
në rastet kur viktima nuk është (ka vdekur) ose nuk dëshiron që të ankohet.
3ROLFLDJM\TsVRUH
Policia gjyqësore kryen hetime mbi veprat penale, nën drejtimin dhe mbikqyrjen e prokurorisë.

 2UJDQL]LPLLVWUXNWXUDYHWsSROLFLVsJM\TsVRUHsVKWsLQGsUOLNXDUGKHQXNMDQsWsTDUWDOLGKMHWH
SROLFLVsJM\TsVRUHPHVWUXNWXUDWHWMHUDWsSROLFLVs2SHUDWLYLWHWLLSROLFLVsNDHQGHQHYRMsSsUPs
VKXPsGLVNUHFLRQ PLUDWLPLQJDSURNXURULSsUYHSULPHWKHWLPRUHOLGKXUPHVLWXDWDWHGKXQsVQs
IDPLOMHWsMHWsPsLTDUWs 0XQJRQQMsVHNWRUTsWsPHUUHWPHosVKWMHWHGKXQsVQsIDPLOMH

 2UJDQHWHSROLFLVsQXNMDQsWsTDUWDOLGKXUPHGHW\ULPLQSsUPEsVKWHWMHQHPEURMWMHQTsGXKHW
WsRIURMQsQGDMYLNWLPDYHWsGKXQsVQsIDPLOMH7UDMQLPLLSROLFLVsPHWsGUHMWDWHQMHULXWHWLNsQ
VMHOOMHQSURIHVLRQDOHGKXQsQQsIDPLOMHsVKWsHQGHQMsosVKWMHTsQXNsVKWsSsUPEXVKXUQsVWDQ
GDUGLQGKHPDVsQHGXKXU

 'RNXPHQWLPLLIDNWHYHNULPLQDOHQJDSROLFLDJM\TsVRUHOsSsUWsGsVKLUXDUGKHNMRNDEsUsTs
QGRQsVHNDSDVXUQMsQXPsUWsNRQVLGHUXHVKsPNDOOs]LPHVKsVKWsYHQGRVXUPRV¿OOLPLLSUR
FHGLPLW IT41/4³SsUQMs]EDWLPVDPsWsPLUsWsOLJMLW´ 3UDQsSROLFLVsJM\TsVRUHQXN
HN]LVWRMQsUUHJMLVWUDWsYHoDQWsTsWsSsUPEDMQsWsGKsQDWsKROOsVLVKPHVWDWLVWLNRUHSsUYLNWLPDW
HGKXQsVTsSDUDTLWHQSUDQsSROLFLVsJM\TsVRUHGKHRUJDQHYHWsSROLFLVsQsSsUJMLWKsVL
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 1MRKXULWsHSROLFLVsJM\TsVRUHOLGKXUPHFLOsVLPLQHQMsYHSUHVLSHQDOHQXNMDQsQsVWDQGDUGLQ
HGXKXUJMsTsVKNDNWRQJMLWKDVKWXHIHNWLQHPsVLSsUP

 0XQJRMQsSURWRNROOHWHTDUWDSURFHGXULDOHSsUKDSDWTsGXKHWWsQGMHNsSROLFLDGKHSROLFLDJM\
TsVRUHNXUQGHVKHQPHUDVWHWsGKXQsVQsIDPLOMH

 0XQJRMQsPDUUsYHVKMHWHEDVKNsSXQLPLWPLGLV SROLFLVsJM\TsVRUHSROLFLVsGKHVWUXNWXUDYHWs
WMHUDTHYHULWDUHHMRTHYHULWDUHTsRIURMQsVKsUELPHQGDMYLNWLPDYH
=\UDHSsUPEDULPLW

 Nuk ka trajnime të përmbaruesve lidhur me bashkëpunimin me prokurorët, gjyqtarët dhe policinë dhe përgjithësisht mungojnë marreveshjet e bashkëpunimit mes strukturave.

 Viktimat e dhunës nuk janë të përjashtuara nga pagesat në rastet e ekzekutimit të vendimeve që
lidhen me dhunën në familje.

 Ka vonesa në veprimtarinë e përmbarimit ose mospërmbushje të urdhrave të ekzekutimit gjë që
në rastin e dhunës ne familje mund të sjellë pasoja në jetën e viktimës.
1GLKPDOLJMRUHGKHDYRNDWLD
Legjislacioni që siguron të drejtën e mbrojtjes ligjore është i një niveli të mirë, por zbatimi i tij
has në vështirësi. Kjo vjen si rrjedhojë e mungesës së akteve nënligjore, por edhe e shkaqeve subjektive që në të vërtetë cënojnë efektivitetin e së drejtës së mbrojtjes. Ndihma ligjore falas përgjithHVLVKWLMHSHWDVDMNDWHJRULHWsSHUVRQDYHWsFLOsWNDQsPXQGsVLWsNX¿]XDUDRVHMDQsQsSDPXQGsVL
për të përballuar shpenzimet për zgjidhjen e problemeve ligjore. Me miratimin e ligjit të ri kundër
dhunës ne familje viktimave të saj u sigurohet ndihmë ligjore falas. Është me rëndësi në këtë pikë
zbatimi i kësaj dispozite të re.
Ndërkohë, është e domosdoshme që për efektivitetin e mbrojtjes së ushtruar prej avokatëve (pavarësisht nëse është fjala për mbrojtjen falas ose jo) të minimizohen ose eliminohen probleme që
kanë të bëjnë me etikën profesionale, të tilla si: heqja dorë nga mbrojtja gjatë procesit, mungesa
e profesionalizmit, mosparaqitja në seanca të ndryshme gjyqësore, zvarritjet, etj.
1MsNRRUGLQLPPsLPLUsPLGLVJM\NDWDYHGKHSURNXURULYH (këto caktojnë mbrojtësin falas) nga
njëra anë dhe dhomave vendore të avokatisë në rrethe nga ana tjetër kërkohet për të rritur cilësinë
HSsUIDTsVLPLWGKHWsPEURMWMHVVsYLNWLPDYHWsGKXQsVQsIDPLOMH Kjo do të kërkojë SsUJDWLWMHQH
OLVWDYHWsDYRNDWsYHIDODVWsFLOsWMDQsPHSsUJDWLWMHWsODUWsSURIHVLRQDOHQsoHVKWMHWHGKXQsVQs
IDPLOMHGKHYHQGRVMHQHNsW\UHHPUDYHQsGLVSR]LFLRQWsJM\NDWsVGKHWsSURNXURULVs
Rëndësia dhe vështirësia që paraqesin çështjet e dhunës në familje NsUNRMQsQMsVKNDOOsWsODUWs
WsSsUJDWLWMHVSURIHVLRQDOHWsDYRNDWsYHSUR¿OL]LPLWGKHSsUYRMsVVsDW\UHTsFDNWRKHQSsUPEURMWMH
WsWLOODDeri tani kësaj pjesë të përgatitjes profesionale të avokatëve nuk i është kushtuar rëndësia
e duhur. Edhe niveli i profesionalizmit të avokatëve te rretheve të ndryshme është i ndryshëm. Në
këto kushte KDUWLPLLSURJUDPHYHPRGXOHYHGKHNDOHQGDUsYHWsGHWDMXDUWsWUDMQLPLWSsUVWD]KLHUsW
SsUDYRNDWsGKHDW\UHTsXVKWURMQsSURIHVLRQLQQsSsUJMLWKsVLsVKWsGHW\UsLPHGLDWHH.sVKLOOLWWH
3sUJMLWKVKsPWH'KRPsV.RPEsWDUHWH$YRNDWLVs
Këshilli Drejtues i Dhomës se Avokatisë të përcaktojë QsUXEULNsQHS\HWMHYHWsNXDOL¿NLPLWWs
NDQGLGDWHYHSsUDYRNDWUDVWSDVUDVWLHGKHUXEULNDTsOLGKHQPHYHoRULWsHPEURMWMHVVsYLNWLPDYH
WsGKXQsVQsIDPLOMHNU\HVLVKWWsIsPLMsYHJUDYHGKHWsPRVKXDUYHQJULWMDHpadisë civile brenda
procesit penal, etj.
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Ndihma ligjore për viktimat e dhunës në familje ofrohet edhe prej OJF-ve që veprojnë në këtë
IXVKs0DGMHGLVDSUHMW\UHNDQsRIUXDUQMsVKsUELPVKXPsWsNXDOL¿NXDU1GsUPMHWW\UHSsUPHQGLP
kryesisht Qendrën për Nisma Ligjore dhe Qytetare (ish-Qendrën Avokatore për Gratë), Kliniken
Ligjore për të Miturit, Qendren për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri, etj. Mbështetja
e këtyre shërbimeve dhe qendrave prej shtetit është në funksion të rritjes së aksesit në sistemin e
drejtësisë. Është detyrë e shtetit që të përgatisë procesin e licencimit dhe të mbështesë OJF të licenFXDUDSsUPEURMWMHQIDODVWsYLNWLPDYHVLGKHWsSDUDVKLNRMsSsUMDVKWLPLQHW\UHQJDGHW\ULPH¿QDQciare kundrejt tatimeve në favor të arkës së shtetit. Një koordinim i sesioneve trajnuese me avokatë
të OJF-ve që ushtrojnë mbrojtje ligjore lidhur me praktikat më të mira është i rekomandueshëm.
0LQLVWULDH%UHQGVKPH3ROLFLDHVKWHWLW6KNROODHSROLFLVs
Në nivel qendror një prej strukturave që lidhet më ngushtë me çështjet e dhunës në familje është
“Sektori Për Mbrojtjen e të Miturve dhe Dhunën Familjare” në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë në Ministrinë e Brendshme. Në nivel qarku funksionojnë 12 Drejtoritë e Policive në Qarqe.

 3ROLFLDHQGHQXNHOXDQQsPsQ\UsSURIHVLRQDOHUROLQHVDMQsSDUDQGDOLPLQHIHQRPHQLWWsGKX
QsV Qs IDPLOMH VL HGKH Qs LGHQWL¿NLPLQ UHJMLVWULPLQ QGMHNMHQ GKH ]JMLGKMHQ H NRQÀLNWHYH WH
QGU\VKPHTHVKRTsURKHQDSRSDVRKHQPHSsUGRULPLQHGKXQsVQHIDPLOMH0XQJRMQsDQDOL]D
OLGKXUPHSsUJMHJMsVLWsGKHUROLQSDUDQGDOXHVTsPXQGWsOXDMsSROLFLDQsUDVWHWHNULPLWEUHQGD
IDPLOMHYHGKHWsYHWsYUDVMHYH

 (PHUJMHQWsVKWsNULMLPLLQMsVLVWHPLWsUHIHULPLWGKHPHQD[KLPLWWsUDVWLWWsIsPLMsYHWsGKXQXDU
WsJUDYHHWsPRVKXDUYHQsWsJMLWKDQLYHOHWHSROLFLVs

 (QGHNDVWDQGDUGHMRWsNsQDTVKPHQsRIULPLQHVKsUELPLWSROLFRUSUHMVWUXNWXUDYHSsUNDWsVH
1XNMDQsWsTDUWDPsQ\UDWVHVLSROLFLDGRWsPEDMsQsQNRQWUROOLQGLYLGsGKXQXHVGKHIDPLOMHWs
UUH]LNXDUDQJDGKXQD

 0XQJRMQsPDQXDOHTsQsPsQ\UsWsWKMHVKWsGKHRSHUDWLYHWsWUHJRMQsYHSULPHWSURFHGXUDOHWs
SROLFLVsSDVPDUUMHVGLMHQLSsUQMsYHSULPWsGKXQVKsPEUHQGDIDPLOMHVSURWRNROOHWHNRPXQL
NLPLW PH VKSHMWsVL PH SURNXURULQs GKH VKsUELPHW H WMHUD PXOWLGLVLSOLQRUH Qs PEURMWMH Ws YLN
WLPsV1XNNDPDUUsYHVKMHWsEDVKNsSXQLPLWSsUNsWsTsOOLPPLGLVVWUXNWXUDYHWsSROLFLVs2-)
VKsUELPLQVKsQGHWsVRUDUVLPLQPHGLDQHWM

 1XNMDQsWsTDUWDGHW\UDWPHHIHNWSDUDQGDOXHVTsGXKHWWsNU\HMsLQVSHNWRULLSROLFLVsNULPLQDOH
GKHL]RQsVSDVUHIHULPLWWHYHSUsVSHQDOHQsSURNXURULSsUSDUDQGDOLPLQHPXQGVKsPWHWKHOOLPLW
WHNRQÀLNWLWLFLOLPXQGWHEHKHWVKNDNSsUNU\HUMHQHQMsYHSUHWMHWsUSHQDOH

 (QGHQXNNDQMsQXPsUWHOHIRQLHYLGHQWSXEOLNNXT\WHWDUsWWsPXQGWsGHQRQFRMQsGKXQsQQs
IDPLOMH

 3sUJMLWKsVLVKWSXQRQMsVLWHSROLFLVsQXNMDQsWsWUDMQXDUQsPsQ\UsVSHFL¿NHSsUWsWUDMWXDUVHUL
R]LVKWGKHQsPsQ\UsSURIHVLRQDOHUDVWHWHGKXQsVQsIDPLOMH0DVDWGLVLSOLQRUHGXKHWWsSsUI
VKLMQsHGKHUDVWHWHQHJOL]KHQFsVOLGKXUPHGKXQsQQsIDPLOMH5LYLNWLPL]LPLSUHMSROLFLVssVKWs
QMsGsPLSDULSDUXHVKsP

 7UHJXHVLWHUHNUXWLPLWWsSXQRQMsVHYHIHPUDQsVWUXNWXUDWHNsVDMSROLFLHVLHGKHLSXQRQMsVYH
VRFLDOsSUDQsNRPLVDULDWHYHWsSROLFLVsSsUWsPEsVKWHWXUQsPsQ\UsSURIHVLRQDOHQMsWsGKXQXDU
GXNHWVHHQGHMDQsWsNX¿]XDUD

 'HULWDQLQXNNDSDVXUQMsHYLGHQWLPDSRVWDWLVWLNsSHULRGLNHTsWsUHIHURMsUDVWHWHSDUDTLWXUD
SDUDSROLFLVsOLGKXUPHGKXQsQQsIDPLOMH0HJMLWKDWHVLUH]XOWDWLQGLKPsVVsKXDMQsVWUXNWXUDW
HSROLFLVsSRQJULKHWVLVWHPLLUHJMLVWULPLWWsNRPSMXWHUL]XDU7,06QsWsFLOLQGRWsNHQsDNVHV
WsSDNX¿]XDUWsJMLWKsSXQRQMsVLWHSROLFLVsVLGKHDNVHVWsNX¿]XDUSURNXURUsWGKHJM\TWDUsW
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6LVWHPLLUDSRUWLPLW7,06GRWsSsUPEDMsWsGKsQDHGKHSsUGKXQsQQsIDPLOMH0HNsWsUDVW
sVKWsPHUsQGsVLWUDMQLPLLR¿FHUsYHWsSROLFLVsSsUSsUGRULPLQHVLVWHPLWVLGKHKDUWLPLLDNWHYH
QsQOLJMRUH XGKs]LPHYH SsUWsGKsQDWTsGXKHQSsUIVKLUsGHW\ULPLVKWQsVLVWHP
1RWHULD
Nuk parashikohen shërbime falas për noterizimin e akteve në interes të viktimave të dhunës në
familje me pamundësi ekonomike. Trajnimet e notereve lidhur me çështje të ndryshme të etikës
SURIHVLRQDOHMDQsVKXPsWsNX¿]XDUD
0MHNsVLDOLJMRUH
Shërbimi i Mjekesise Ligjore ka ende nevoja për trajnim të specializuar të ekspertëve mjekoligjore dhe përpilimin e protokolleve për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe për mënyrën
e ekzaminimit; mënyrën e mbajtjes së rekordeve; Ekspertet duhet të pajisen edhe me paketën e
mjeteve të duhura për ekzaminimin e rasteve të dhunës në familje; duhen hartuar udhëzime për
mbajtjen e statistikave dhe duhen përfunduar marrëveshjet e bashkëpunimit me shërbimet e tjera
që u ofrohen viktimave.
)DNXOWHWHWH'UHMWsVLVs6KNROODW3DVXQLYHUVLWDUH
6KWLPLLQXPULWWsIDNXOWHWHYHWsGUHMWsVLVsNsUNRQQsPsQ\UsLPHGLDWHXQL¿NLPLQHVWDQGDUGLW
të njohurive në disa lëndë dhe në disa nivele ndërmjet të gjitha fakulteteve publike dhe private me
qëllim që studentët të kenë njohuritë e domosdoshme mbi kuptimin e dhunës në familje, format e
shfaqjes së saj dhe qëndrimin ligjor ndaj sjelljeve të dhunshme. Jo të gjitha fakultetet kanë klinika
OLJMRUH RVHHGKHDW\NX¿JXURMQsQXNIXQNVLRQRMQs WsWLOODTsWsVWLPXORMQsSsUJDWLWMHQHHNLSHYHWs
studentëve jo vetëm të ditur nga pikëpamja teorike por edhe të aftë në praktikë. Problemi i dhunës
në familje dhe mënyra e adresimit të tij prej sistemit të drejtësisë ende nuk përfshihen në programin
e ndonjë lënde në shumicën e fakulteteve të drejtesise. Pedagogët dhe studentët duhet të inkurajohen në kryerjen e punimeve shkencore mbi dhunën në familje (universitare dhe pas universitare)
dhe masat për parandalimin dhe mbrojtjen e viktimave.
1.1.7.3 Nismat e Ndërmarra dhe Problemet në Shërbimet Sociale
4sQsYLWLQQsUDSRUWLQHW\UH³'KXQDQsIDPLOMHQs6KTLSsUL´$YRNDWHWSsUWs'UHMWDWH
1MHULXW UHNRPDQGRMQs VH 6KWHWL 6KTLSWDU GXKHW Ws SsUNXMGHVHW SsU YLNWLPDW H GKXQsV Qs IDPLOMH
GXNHLRIUXDUDW\UHVKsUELPHMXULGLNHHVRFLDOH24&('$:JMLWKDVKWXUHNRPDQGRQVHGXKHWWsPHU
UHQPDVDSsUQGsUWLPLQH³VWUHKs]DYH´SsUJUDWsGKHIsPLMsWHGKXQXDUQsIDPLOMHVLGKHWsSsUJDWLWHW
VWD¿LQHYRMVKsPSsUWsDGUHVXDUQJDSLNsSDPMDOLJMRUHGKHVRFLDOHYLNWLPDWHGKXQsVQsIDPLOMH
Megjithë rekomandimet, të vetmet veprime të ndërmarra deri më sot janë artikuj në median e
shkruar dhe elektronike ku denoncohet dhuna në familje, si dhe ngritja e kapaciteteve te disa organizatave joqeveritare. Gratë dhe fëmijët e dhunuar brenda familjes nuk kanë asnjë mundësi për
WsSsU¿WXDUVKsUELPHDVLVWHQFsGKHPEsVKWHWMHQJDRUJDQL]DWDWSXEOLNH0HJMLWKsVH3XVKWHWL/RNDO
(PL) ka sektorë të arsimit dhe shërbimeve sociale, të cilat e kanë për detyrë të merren me dhunën
në familje, procesi i decentralizimit të pushtetit ka bërë që shumë probleme të anashkalohen. Shërbimet sociale që ofron PL reduktohen vetëm në ndihma ekonomike ose adresim të dhunës në polici,
në ndonjë OJF, ose në spital.

24
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDO$OEDQLD9LROHQFHDJDLQVWZRPHQLQWKHIDPLO\LVQRWKHUVKDPHKWWSZHEDPQHVW\RUJOLEUDU\
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6KsUELPLPsLVSHFL¿NXDUSsUWsQGLKPXDUIsPLMsWHDEX]XDUQJDGKXQDQsIDPLOMHHQGHQHQLYHO
projekt, është ai i psikologut/punonjësit social. Në 140 vende, janë të bashkangjitura pranë shkollave shërbime të psikologut, por jo të gjitha këto shërbime kryhen nga profesionistë të diplomuar si
të tillë. Sipas aneksit të drejtorisë së kurrikulave të MASH për “Shërbimin Psikologjik në Shkollë“
rekomandohet që këtë detyrë ta kryejnë dhe persona të përafërt me detyrën e psikologut, gjë e cila
ka sjellë uljen e cilësisë së punës dhe efektin te fëmijët. Kjo detyrë, sipas këtij projekti, përqendroKHWQsSURPRYLPLQGKH]KYLOOLPLQPHQGRUH¿]LNVLGKHQGLKPHVsQSsUUULWMHQHFLOsVLVsVsSURFHVLW
mësimor të mësimdhënies e mësimnxënies. Sipas këtij rekomandimi puna e psikologut është e
QGDUsGKHVSHFL¿NXDUQGsUVDSsUSUREOHPHWHWMHUDsVKWsHUHNRPDQGXHVKPHTsWsPHUUHWSXQRQMsVL
VRFLDO3sUVKXPsUDVWHNsWRG\GHW\UDMDQsXQL¿NXDU6WD¿LVKsUELPLWWsSVLNRORJXWGKHSXQRQMsVLW
social nuk kanë specializime të veçanta. Shërbimi social apo mjekësor nuk ka si objektiv të punës
së tyre trajtimin e fëmijëve të abuzuar nga dhuna në familje.
Megjithëse kopshtet e shkollat në të shumtën e tyre janë ristrukturuar, në to nuk janë parashikuar mjedise çlodhëse për fëmijët të abuzuar nga dhuna në familje si: dhomat e qetësisë, një
aneks ngrënieje, dhoma e artit, e lojrave me dorë, mjediset e informimit dhe komunikimit. Mjediset
ekzistuese si biblioteka, dhomat e veprimtarive, palestrat, sallat e kompjuterave vihen pak në shërELPWsW\UH*RGLQDWMDQsSDNWsVLJXUXDUDUUHWKLPHWGKHVLVWHPLLNRPXQLNLPLWQXNMDQsH¿NDVH
Numri i madh i nxënësve për klasë në disa zona është tepër shqetësues për këta fëmijë.
Sipas raportit të Amnesty International 2006 qeveria shqiptare ka dështuar në drejtim të mbrojtjes ligjore të viktimave të dhunës si dhe në drejtim të ofrimit të shërbimeve sociale për riintegrimin e tyre.

1.2 Kuadri Ligjor
1.2.1. Barazia Gjinore
Sanksionimi me ligj i barazisë së të gjithë shtetasve përpara ligjit, (Neni 18 i Kushtetutës), bën
që burri dhe gruaja, si subjekte të së drejtës, de jure të trajtohen njësoj, në mënyrë të barabartë
dhe si pasojë të kenë edhe detyrime të njëjta. Barazia përshkon të gjithë Kushtetutën dhe ligjet
e tjera. Projekt Ligji për Barazinë Gjinore plotëson kuadrin ligjor lidhur me barazinë gjinore në
arsim, punësim dhe vendim-marrje. Ai mundëson ngritjen e mekanizmave qeveritarë në hartimin
e politikave për barazinë gjinore dhe parashikon matjen e ndikimit të këtyre politikave nëpërmjet
vlerësimeve dhe monitorimit periodik.
Një sërë Kodesh të miratuara pas vitit 1995, përmbajnë dispozita në mbrojtje të të drejtave të
njeriut dhe sanksionojnë parimin e barazisë burrë-grua. Më konkretisht mund të përmendim:

 Kodi CivilGKHKodi i Proçedurës CivileLXQMRKLQJUDYH]RWsVLQsMXULGLNHTsPHOLQGMHQHW\UH
VLGKH]RWsVLQsMXULGLNHSsUWsYHSUXDUPHPEXVKMHQHPRVKsVPDGKRUHQMsVRMVLHGKHEXUUDYH
SVKWsGUHMWsQHYHQGEDQLPLWWsPEDMWMHVVsPELHPULWWsWUDVKsJLPLVsHWM

 Kodi PenalGKHKodi i Proçedurës PenalePEURMQsQsPsQ\UsWsEDUDEDUWsVLEXUUDWGKHJUDWs
SRULYHQGRVLQSDGLVNULPLQLPHGKHSsUSDUDSsUJMHJMsVLVsSHQDOHNXUDWDMDQsVXEMHNWHWsYHSUDYH
SHQDOH

 Kodi i FamiljesPLUDWXDUQsYLWLQLXQMHKWsGUHMWDWsEDUDEDUWDVLEXUULWHGKHJUXDVTsNDQs
PEXVKXUPRVKsQYMHoWsOLGKLQPDUWHVsOLULVKWWsQGMHNLQWsQMsMWsQSURoHGXUsSsU]JMLGKMHQH
PDUWHVsVWsNHQsWsGUHMWDGKHGHW\ULPHWsEDUDEDUWDQsPDUWHVsIDPLOMHQsUULWMHQGKHNXMGHVLQ
HIsPLMsYHHWM
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 Kodi i PunësLXQMHKWsGUHMWDWsEDUDEDUWDVLEXUULWGKHJUXDVSsUWs]JMHGKXUOLULVKWSURIHVLRQLQ
WsGUHMWsQSsUVKSsUEOLPWsEDUDEDUWsSsUSXQsPHYOHUsWsEDUDEDUWsWsGUHMWsQHSXVKLPHYHYMH
WRUHWsSDJXDUDHWM
/LJMHWsWMHUDWsYHoDQWDVLJXURMQsEDUD]LQsQsIXVKsQHYHQGLPPDUUMHVDUVLPLWGKHIRUPLPLW
SURIHVLRQDOVLJXURMQsPEURMWMHQGDMQJDFPLPLWVHNVXDOPEURMWMHWsWsGUHMWDYHULSURGKXHVHPEUR
MWMHSsUPHVVLJXULPHYHVKRTsURUHHWM
(GKH parimi i mosdiskrimimit VDQNVLRQRKHW Qs SLNsQ  1HQL  L Kushtetutës ´$VNXVK QXN
PXQGWsGLVNULPLQRKHWSDGUHMWsVLVKWSsUVKNDTHWsWLOODVLgjiniaUDFDIHMD´3sUGRULPLLWHUPLW
³JMLQL´NUDKDVXDUPH³VHNV´LSsUGRUXUQsGLVSR]LWDWNU\HVRUHNXVKWHWXHVHWUHJRQSsUQMsKDSSR]L
WLYOLGKXUPHSsUGRULPLQHNRQFHSWHYHWsNsQGYsVKWULPLWJMLQRUVLSDVVWDQGDUWHYHQGsUNRPEsWDUH
'XNH H SsUGRUXU PH YHQG NsWs WHUP OLJMYsQsVL ND PXQGsVL Ws KDUWRMs OHJMLVODFLRQ PEURMWsV SsU
EXUULQGKHJUXDQGXNHPRVXQGDOXUPsYHWsPQsDVSHNWLQELRORJMLNSRUGXNHLWUDMWXDUDWDQs
DVSHNWLQVRFLDO
6KTLSsULDsVKWsDQsWDUHH2.%VsTsQsYLWLQGKHNDUDWL¿NXDUQMsQXPsUWsPDGKWs.RQ
YHQWDYH SsU Ws 'UHMWDW H 1MHULXW NX SsU DVSHNWLQ SsU Ws FLOLQ SR ÀDVLP Ps H UsQGsVLVKPMD sVKWs
.RQYHQWD³3sU(OHPLQLPLQH7s*MLWKD)RUPDYHWs'LVNULPLQLPLW.XQGsU*UXDV´ &('$: 
UDWL¿NXDUQJD.XYHQGLL6KTLSsULVsPH/LJMLQQUGDWs.MR.RQYHQWsSsUQJD
UsQGsVLDQMLKHWHGKHVLKushtetuta e Gruas.6KWHWL6KTLSWDUVLSDVGHW\ULPHYHTsNDNDUDSRUWXDU
SUDQs.RPLWHWLWWs.RQYHQWsVQsMDQDUGKHWDQLsVKWsQsID]sQHSsUPEXVKMHVVsUHNRPDQGL
PHYHWsEsUDQJD.RPLWHWLL.RQYHQWsVVLNXUVHGKHQsSsUJDWLWMHQHUDSRUWLWWsWUHWsSHULRGLN]\UWDU
6KTLSsULDJMLWKDVKWXDGHURQHGKHQs3URWRNROOLQ6KWHVsWsNsVDM.RQYHQWHPH/LJMLQ1UGDWs
25
1.2.2 Dhuna në familje
Ligji për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare. 0LUDWLPLGKHK\UMDQsIXTLHNsWLM
OLJMLsVKWsQMsKDSLUsQGsVLVKsPGUHMWSORWsVLPLWWsNXDGULWOLJMRUQsIXVKsQHGKXQsVQsIDPLOMH
.\OLJMNDG\GUHMWLPHWsUsQGsVLVKPH6sSDULDLVDQNVLRQRQRUJDQHWVKWHWsURUHTsNDQsGHW\ULPH
GKHNRPSHWHQFDSsUW¶LXSsUJMLJMXUGKXQsVQsIDPLOMH6sG\WLOLJMLLULLMHSPXQGsVLJM\NDWDYHWs
OsVKRMQsXUGKUDPEURMWMHMHNXQGsUGKXQXHVLWQMsPHNDQL]sPVKWHVsQsPEURMWMHWsYLNWLPDYHWs
GKXQsVQsIDPLOMH6¿GsSsU]EDWLPLQHNsWLMOLJMLPEHWHQSORWsVLPLLWLMPHNXDGULQQsQOLJMRUGKH
PEsVKWHWMDHSsUVKWDWVKPHEX[KHWRUH

1.3 Mekanizmat Institucionalë që Sigurojnë Barazinë Gjinore në
Shqipëri.
1.3.1. Mekanizmi qeveritar që siguron barazinë gjinore.
Ligji Nr. 9198 dt.01.07.2004 “Për barazinë gjinore në shoqëri”, pas ndryshimeve që pësoi në
shkurt 2006, përcakton si autoritet përgjegjës për çështjet e barazisë gjinore Ministrin e Punës,
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.
Vizioni i qeverisë së re demokratike për përparimin e gruas dhe arritjen e barazisë gjinore bëri që
të përfshihen këto çështje në politikat e saj si prioritete të rëndësishme, duke vënë theksin në fuqizimin e mekanizmit qeveritar. Për këtë, në Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale e Shanseve të
25

3sUQMsSsUVKNULPPsWsKROOsVLVKsPWsOHJMLVODFLRQLWMXOXWHPLUHIHURKXQLWHN$QHNVLNsVDMVWUDWHJMLH
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Barabarta u krijua Drejtoria e Politikave të Shanseve të Barabarta. Kjo Drejtori ka si mision kryesor
të sajin: “IRUPXOLPLQGKH]KYLOOLPLQHSROLWLNDYHSsUQ[LWMHQHEDUD]LVsQsIXVKDWsWLOODVLEDUD]LD
JMLQRUHEDUD]LQsSDEDUD]LQsQsDIWsVLSUREOHPHWHSDNLFDYHHWQLNHHWQRNXOWXURUHGKHJMXKsVRUH
SDEDUD]LQsPRVKRUHDWsEUH]RUHHUDFRUHHWM” . Në veçanti për çështjet e barazisë gjinore Drejtoria
ka për qëllim: “WsQ[LVsEDUD]LQsJMLQRUHGKHQMsSMHVPDUUMHWsJMHUsWsJUXDVQsMHWsQHNRQRPLNH
SROLWLNHHNXOWXURUHWsYHQGLW”.
Detyrat e Drejtorisë për çështjet e barazisë gjinore janë:

 7sIRUPXORMsSROLWLNDSsUVKDQVHWsEDUDEDUWDWsIRNXVXDUDQsSHUVSHNWLYsQHEDUD]LVsJMLQRUH
GKHPEURMWMHQHWsGUHMWDYHWsNDWHJRULYHWsWMHUDWsVKRTsULVsVLoMDQsWsSsUPHQGXUDHGKHQs
PLVLRQLQHVDM

 7sSURSR]RMsQLVPDSsUVWXGLPGKHDQDOL]DQsIXVKsQHJMLWKsJDPsVWsSROLWLNDYHSsUVKDQVHWs
EDUDEDUWDGKHVKIU\Ws]LPLQHNsW\UHVWXGLPHYHQsSURoHVLQHSROLWLNDYHWs]KYLOOLPLW

 7sKDUWRMsDNWHOLJMRUHWsQHYRMVKPHSsUDUULWMHQHEDUD]LVsQsIXVKDWsQGU\VKPHGKHWs]EDWRMs
HPRQLWRURMsGLVSR]LWDWHOLJMLWSsUEDUD]LGKHUUHJXOORUHWHPLUDWXDUDQsED]sWsWLM

 7sPELNT\Us]EDWLPLQHPDUUYHVKMHYHGKHDNWHYHQGsUNRPEsWDUHPHIXVKsQTsPEXORQWsFLODW
PLUDWRKHQQJD4HYHULD

 7s EDVKNsSXQRMs PH RUJDQL]DWDW MR¿WLPSUXUsVH Ws FLODW MDQs DNWLYH Qs IXVKsQ H VKDQVHYH Ws
EDUDEDUWD

 7sNRRUGLQRMsSXQsQSsUSsUJDWLWMHQH3URJUDPHYH.RPEsWDUHSsUVKDQVHWsEDUDEDUWDSsUNDW
HJRULWsHSRSXOOVLVsTsPEXORQREMHNWLL'UHMWRULVsVs3ROLWLNDYHWs6KDQVHYHWs%DUDEDUWD
.ULMLPLGKHIXTL]LPLLUUMHWLWWsSLNDYHWsNRQWDNWLWQsQLYHOPLQLVWULHGKHQsSUHIHNWXUDNDEsUsWs
PXQGXUSsUIVKLUMHQHSROLWLNDYHJMLQRUHQsSROLWLNDWTHYHULWDUHJMsTsGRWsQGLNRMsQsSsUPLUsVLPLQ
HVLWXDWsVVsEDUD]LVsJMLQRUHQsQLYHONRPEsWDU
Në nivel parlamentar, EUHQGD.RPLVLRQLW3DUODPHQWDUWs3XQsVGKHdsVKWMHYH6RFLDOHIXQN
VLRQRQ1sQNRPLVLRQLSsU0LQRUHQsWGKH6KDQVHWH%DUDEDUWDLFLOLVLSDVSUREOHPDWLNsVTsPEXORQ
VKT\UWRQGKHQGsUPHUULQLVLDWLYDOLJMRUH.\QsQNRPLVLRQEDVKNsSXQRQPH03d66+%SsUosVKW
MHWHEDUD]LVsJMLQRUHGKHIsPLMsYH

1.3.2. Mekanizma të tjerë.
5sQGsVLDHEDUD]LVsJMLQRUHWKHNVRKHWQsUDSRUWLQHSURJUHVLWWs6.=+(6HFLODYsWKHNVLQ
QsWsGUHMWsQSsUDNVHVWsEDUDEDUWsQsSXQsVLPGKHDUVLPLPGXNHYsQsQsGXNMHTsNsWRNDQsLPSDNW
Ws GUHMWSsUGUHMWs Qs UHGXNWLPLQ H YDUIsULVs 3ROLWLNDW GKH SURJUDPHW H IRNXVXDUD GUHMW UHDOL]LPLW Ws
EDUD]LVsJMLQRUHMDQsWKHOEsVRUHQsSURJUDPHWTHYHULWDUHSsULQWHJULPLQH6KTLSsULVsQs%(/LJMLSsU
1[LWMHQH3XQsVLPLWSDUDVKLNRQPEsVKWHWMHQHSXQsGKsQsVYHTsNULMRMQsYHQGHWsOLUDSXQHGKHSXQs
VRMQsNDQGLGDWsWsRIUXDUQJD=\UDWH3XQsVLPLW1sPEsVKWHWMHWsNsWLMOLJMLDSOLNRKHQSHVsSURJUDPHW
HQ[LWMHVVsSXQsVLPLW  SURJUDPLLQ[LWMHVVsSXQsVLPLWWsSXQsNsUNXHVYHWsSDSXQs  SURJUDPL
LQ[LWMHVVsSXQsVLPLWWsSXQsNsUNXHVYHWsSDSXQsQsSsUPMHWIRUPLPLWQsSXQs  SURJUDPLLQ[LWMHV
VsSXQsVLPLWQsSsUPMHWIRUPLPLWLQVWLWXFLRQDO  SURJUDPLLQ[LWMHVVsSXQsVLPLWWsSXQsNsUNXHVYHWs
SDSXQsIHPUD  SURJUDPLLQ[LWMHVVsSXQsVLPLWSsUVWXGHQWsWTsNDQsPEDUXDUDUVLPLQHODUWsEUHQGD
GKHMDVKWsYHQGLW26
26

%XULPL03d66+%
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1sQLYHOTHQGURUsVKWs0LQLVWULDH3XQsVdsVKWMHYH6RFLDOHGKH6KDQVHYHWs%DUDEDUWDPLVLRQL
LVsFLOsV OLJML1UGDWs³3sUQ[LWMHQH3XQsVLPLW´GKHOLJMLWGDWs
³3sUDUVLPLQGKHIRUPLPLQSURIHVLRQDOQs56+´ sVKWsKDUWLPLLSROLWLNDYHQsIXVKsQHSXQsVLPLW
GKHIRUPLPLWSURIHVLRQDO.sWsPLQLVWULDHUHDOL]RQQsSsUPMHW'UHMWRULVsVs3ROLWLNDYHWs3XQsVLPLW
6KsUELPL.RPEsWDUL3XQsVLPLW 6+.3 NULMXDUQsYLWLQsVKWsQMsVKsUELPSXEOLNDXWRQRP
PHVWDWXVLQHQMsDGPLQLVWUDWHVKWHWsURUHTHQGURUHTsSsUJMLJMHWSDUD0LQLVWULW2UJDQLPsLODUWs
YHQGLPPDUUsVLWLMsVKWs.sVKLOOL$GPLQLVWUDWLY7ULSDOsVKPHDQsWDUsTsNU\HVRKHWQJD0LQLVWUL
G\DQsWDUsWsNsWLMNsVKLOOLMDQsIHPUD3RNsVKWXQsPEsVKWHWMHWsOLJMLW1UGDWs
³3sU$UVLPLQGKH)RUPLPLQ3URIHVLRQDOQs5HSXEOLNsQH6KTLSsULVs´TsQs1sQWRUWsYLWLW
sVKWsNULMXDU.sVKLOOL.RPEsWDUL$UVLPLWGKH)RUPLPLW3URIHVLRQDO'LDORJXVRFLDOQs6KTLSsUL
]KYLOORKHW PLGLV SDUWQHUsYH VRFLDOs Qs VKNDOOs YHQGL PH SsUIDTsVXHVLW H THYHULVs SsU osVKWMH Ws
UsQGsVLVKPHTsNDQsWsEsMQsPHSROLWLNDWDSRQGsUK\UMHWHNsVDMWsIXQGLW1sVKNDOOsYHQGLMDQsWs
PEXOXDUPHNRQWUDWDNROHNWLYHSsUTLQGHSXQRQMsVYHQsVHNWRULQVKWHWsURUGKHSsUTLQGHSX
QRQMsVYHQsVHNWRULQSULYDW3UDQs=\UDYHWs3XQsVLPLWIXQNVLRQRMQsNsVKLOODWNRQVXOWDWLYHWUHSDO
sVKHWsFLOsW]KYLOORMQsNRQVXOWLPHSsUTsQGUXHVKPsULQsHSROLWLNDYHSURJUDPHYHGKHSURMHNWHYH
WsSXQsVLPLW3DUWQHUsWVRFLDOsPDUULQSMHVsQs.sVKLOODW$GPLQLVWUDWLYHWs,QVWLWXWLWWs6LJXULPHYH
6KRTsURUHGKHWs6KsUELPLW.RPEsWDUWs3XQsVLPLW
1.3.3 Mekanizmi qeveritar që adreson dhunën në familje
Ligji “Për dhunën në marrëdhëniet familjare përcakton dy lloj autoritetesh përgjegjëse, ato administrative dhe gjyqësore.
Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Kjo ministri është autoriteti kryesor përgjegjës (N. 5/1 dhe N. 6). Ajo ka rol koordinues,
mbështetës dhe mbikqyrës.
'HW\UDWH0LQLVWULVsVs3XQsVdsVKWMHYH6RFLDOHGKH6KDQVHYHWs%DUDEDUWD

 7sSsUFDNWRMsGUHMWLPLQHSROLWLNDYHVKWHWsURUH
 7s¿QDQFRMsSURMHNWHSsUYLNWLPDWHGKXQsVGKHPEURMWMHQHIDPLOMHV
 7sPEsVKWHVsQJULWMHQHVWUXNWXUDYHQGLKPsVHWsLQIUDVWUXNWXUsVGKHPELNT\UMHVVsNsWLMSURFHVL
 7sWUDMQRMs
 7sPEDMsVWDWLVWLND
 7sPEsVKWHVsGKHPELNT\UsTHQGUDWHVKsUELPHYH
 7sOLoHQVRMs2-)Ws
Autoritetet e Tjera Përgjegjëse të Linjës (sipas Ligjit Nr.9669 dt.18.12.2006)
Ministria e Brendshme
'HW\UDWH0LQLVWULVsVs%UHQGVKPH

 7sQJUHUsVHNWRUsWsYHoDQWsNXQGsUGKXQsVQsIDPLOMHQsoGRGUHMWRULSROLFLH 1D
 7s NULMRMs VWUXNWXUD Ws SRVDoPH GKH Ws FDNWRMs SHUVRQDW SsUJMHJMsV SsU ]EDWLPLQ H NsWLM OLJML
PXQGWsMHWsHGKHQsQLYHOLQHSRVWsV  1

 7sWUDMQRMsHIHNWLYDWHSROLFLVsTsGRWsPHUUHQPHGKXQsQQsIDPLOMH 1E
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Detyrat e strukturave të Ministrisë së Brendshme (N 8):
3ROLFLD QsQLYHOUDMRQDOGKHORNDO 

 7sNULMRMsVWUXNWXUDWsSRVDoPHGKHWsFDNWRMsSHUVRQDWSsUJMHJMsV
 7¶LSsUJMLJMHWoGRQMRIWLPLQJDYLNWLPDRVHWsWMHUs
 7sPEDMHQMsUDSRUWGKHW¶LMDSsQMsNRSMHYLNWLPsVDVKRTsUXHVLW
 7sLQIRUPRMsSsUPDVDWTsSDUDVKLNRQOLJMLGKHLQVWLWXFLRQHWTsGXKHWW¶XGUHMWRKHQ
 7sLQIRUPRMsYLNWLPsQSsUVKsUELPHWVRFLDOH
 7sVKRTsURMsYLNWLPsQQsNsWRVKsUELPH
 7sWUDQVSRUWRMsYLNWLPsQQsTHQGUDWVKsQGHWsVRUHDVRFLDOH
 7¶LYsUsYLNWLPsVQsGLVSR]LFLRQQMsSROLFNXUYLNWLPsVLUUH]LNRKHWMHWD
 3sUoGRG\VKLPSsUGKXQsQsIDPLOMHSROLFLDEsQNRQVWDWLPHWHPHQMsKHUVKPHLUHÀHNWRQDWRQs
QMsUDSRUWGKH¿OORQKHWLPHWNU\HVLVKW

 7¶LMDSsYLNWLPsVQXPULLUDVWLWWsUDSRUWXDU 7,06
Funksione të tjera të policisë në kuadrin e urdhër mbrojtjeve

 3ROLFLDPHXUGKsUWsJM\NDWsVWsVKRTsURMsYLNWLPsQRVHGKXQXHVLQQsEDQHVsSsUWsPELNT\UXU
ODUJLPLQHVHQGHYHYHWMDNH 1I

 7sNRQ¿VNRMsDUPsQHJMHWXUJMDWsNRQWUROOLW 1J
 7sKHTsSH]XOORMsOHMHQHDUPsVSsUGKXQXHVLQ QE
 7sSDUDTHVsNsUNHVsQSsU8UGKsU0EURMWMHMHGKH8UGKsU0EURMWMHMHWs0HQMsKHUVKsPSsUYLN
WLPsQPDGKRUH QFGKHF

 7¶L OsVKRMs NsUNXHVLW RVH JM\NDWsV NRSMH Ws oHUWL¿NXDUD PH YXOs  Ws GRNXPHQWHYH VKNUHVRUH
1

 7s PDUUs SMHVs Qs JM\NLP SsU OsVKLPLQ H 8UGKsULW Ws 0EURMWMHV GKH 8UGKsULW Ws 0EURMWMHV Vs
0HQMsKHUVKPH

 7sHN]HNXWRMsYHQGLPHWHJM\NDWsVPHQMsKHUsGKHWsYsUHMs]EDWLPLQHW\UHQsYD]KGLPHVL
 .XU sVKWs UDVWL SsU SsUJMHJMsVL SHQDOH Ws EDVKNsSXQRMs PH SURNXURULQ SsU ¿OOLPLQ H SURFHVLW
SHQDO QQ
Njësitë e qeverisjes vendore
'HW\UDWHEDVKNLYHNRPXQDYH VLSDVOLJMLW

 7sNULMRMQsVWUXNWXUDWHVKsUELPLWVRFLDOSsUGKXQsQQsIDPLOMH
 7sQJUHQsTHQGUDVRFLDOHGKHUHKDELOLWLPLSsUYLNWLPDWGKHGKXQXHVLW
 7sEsMQsUHIHULPRULHQWLPVKRTsULPWUDQVSRUWLPWsYLNWLPDYHSsUQsVKsUELPHWHWMHUD
 7¶LOsVKRMQsYLNWLPsVGKHJM\NDWsVGRNXPHQWDVKNUHVRUH
 7sSDUDTHVLQNsUNHVsQQsJM\NDWsSsU8UGKsU0EURMWMHMHSsUWsPLWXUGKHSsU8UGKsU0EURMWMHMH
Ws0HQMsKHUVKPH

 7sPDUULQSMHVsQsJM\NLPSsUOsVKLPLQH8UGKsULWWs0EURMWMHVSsUWsPLWXULW
 7sVLJXURMQs]EDWLPLQHYHQGLPHYHJM\TsVRUH
 7sLQVWDORMQsQMsOLQMsWHOHIRQLNHRUsVKHHFLODPsSDVNULMRQOLGKMHPHQMsVLWsORNDOHSROLFL
QsXUJMHQFDWPMHNsVRUHGKH2-)WsGXNHYHQGRVXUQsNsWsPsQ\UsHGKHNRRUGLQLPLQPHVW\UH
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Ministria e Shëndetësisë dhe strukturat e saj

 7sNULMRMQsNDSDFLWHWHWSsUWsWUDMWXDUUDVWHWHGKXQsVQsIDPLOMHQsXUJMHQFDGKHTHQGUDVKsQGH
WsVRUH NRPXQDHEDVKNL

 7sRIURMQsQGLKPsQPMHNsVRUHGKHSVLNRORJMLNHQsoGRNRKs
 7sNU\HMQsHN]DPLQLPHWPMHNsVRUHQsoGRNRKs
 7sSDMLVLQYLNWLPsQPHQMsUDSRUWPMHNsVRU
 7sUHIHURMQsRULHQWRMQsYLNWLPsQSsUQsVKsUELPHWHWMHUD QG SRUHGKHWDVKRTsURMQsDSR
WUDQVSRUWRMQsDWs QEGKHF

 7¶LSDUDTHVLQJM\NDWsVGRNXPHQWHWsoHUWL¿NXDUD
Ministria e Drejtësisë
Kjo Ministri adreson çështjet e dhunës në familje nëpërmjet shërbimit mjeko-ligjor, përmbarimit dhe mbrojtjes ligjore.
'HW\UDWHVKsUELPLWPMHNROLJMRU

 7sWUDMQRMsHNVSHUWsWSsUGKXQsQQsIDPLOMHGKHQGDMIsPLMsYH
 7¶XVLJXURQHNVSHUWsYHED]sQPDWHULDOH
 7sPELNT\Us]EDWLPLQHOLJMLW
 7sEsMsHN]DPLQLPLQGKHW¶LMDSsQMsNRSMHYLNWLPsV
 7sSDUDTLWHQsJM\NDWsVLHNVSHUW
'HW\UDWHSsUPEDULPLt

 7s WUDMQRMs SsUPEDUXHVLW SsU HN]HNXWLPLQ H 8UGKULW Ws 0EURMWMHV GKH 8UGKULW Ws 0EURMWMHV Vs
0HQMsKHUVKPH

 7sVLJXURMsSsUPEXVKMHQHW\UH
 7sQGsUPDUUsWsJMLWKDYHSULPHWHGXKXUD
'HW\UDWHPEURMWMHVOLJMRUH

 Të sigurojë mbrojtje ligjore falas
 Të sigurojë një numër (listë) avokatësh të trajnuar që ofrojnë këtë shërbim
Të gjitha organet e sipërpërmenduara kanë detyrimi ligjor për t’iu pergjigjur çdo rasti, dhe për
WDWUDMWXDUQsED]sWsVSHFL¿NDYHWsVHFLOLWRUJDQ3RNsVKWXDWRNDQsGHW\ULPLQSsUWs]EDWXDUYHQGLPHWJM\TsVRUHSsUWsUUHJMLVWUXDUGKHUHÀHNWXDUJMLWKoNDQsGRNXPHQWDFLRQGKHSsUWsEDVKNspunuar me strukturat e tjera. Ato kanë përgjegjësi administrative dhe penale për mospërmbushjen
e këtyre detyrimeve.
Gjykata

 7sVKT\UWRMsNsUNHVDWSsU8UGKULQH0EURMWMHVGKH8UGKULQH0EURMWMHVVs0HQMsKHUVKPH
 7sVLJXURMs]EDWLPLQHNsWLMOLJMLGKHOLJMHYHWsWMHUD
 7sYHSURMsVLSDVSDULPHYHWsSDDQsVLVsOLJMVKPsULVsPRVGLVNULPLQLPLWPEsVKWHWMHVQsSURYD
GKHWsUHVSHNWRMsHWLNsQSURIHVLRQDOH

 7sPDUUsPDVDWHRUJDQL]LPLWWsEUHQGVKsPDGPLQLVWUDWLYSsUW¶LXSHUJMLJMXUQsNRKs XUJMHQW 
YLNWLPDYHTsLGUHMWRKHQDVDMVLGKHSsUWsNULMXDUVLJXULQsPMHGLVHWHJM\NDWsV

 7sWUDMQRMsJM\TWDUsWSsUQMRKMHQHOLJMLWSsUGKXQsQQsIDPLOMH
 7sWUDMQRMsVWD¿QSsUW¶LXSsUJMLJMXUYLNWLPDYHVLSDVOLJMLWGKHUUHJXOODYHWsHWLNsV
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KREU 2
VIZIONI, PRIORITETET STRATEGJIKE
DHE QËLLIMET STRATEGJIKE.
Barazia gjinore dhe fuqizimi i gruas janë instrumenta të rëndësishëm për të reduktuar pabarazitë
dhe varfërinë tek kjo pjesë e shoqërisë. Ndërhyrjet dhe strategjitë në reduktimin e varfërisë dhe në
respektimin e të drejtave edhe për kategoritë e varfëra, janë të suksesshme nëse ato (a) njohin gratë
dhe vajzat si grup që nuk iu ofrohen mundësi të njëjta për të përmbushur të drejtat e tyre dhe për
WsJs]XDUQMsVWDWXVWsEDUDEDUWsPHEXUUDW E UULWLQSMHVsPDUUMHQHJUDYHGKHYDM]DYHQsLGHQWL¿kimin e zgjidhjeve për problemet që ato kanë, duke respektuar jo vetëm të drejtat e tyre, por edhe
duke kontribuar në hartimin e programeve e politikave të qëndrueshme; (c) ndërthurin zhvillimin e
politikave me parimet e të drejtave bazë dhe të barazisë gjinore.

2.1. Vizioni
Zhvillimi ekonomik dhe social i vendit dhe hartimi e zbatimi i politikave të përshtatshme
për realizimin e barazisë gjinore, do të shërbejnë si premisë për programimin e objektivave
që lidhen me barazinë gjinore, aksesin e barabartë midis burrave dhe grave në vendimmarrje në nivel qendror e vendor, në fushën e arsimit, shëndetësisë, punësimit, shërbimeve publike, parandalimin e dhunës në familje, etj.
Për ta realizuar këtë është i domosdoshëm përcaktimi i synimeve te qarta dhe te realizueshme
që kanë lidhje me arsimin, shërbimet shëndetësore për gratë, vajzat , garantimin e mundësisë për
punësim dhe për të ardhura, reduktimin e dhunës si dhe të problemeve të tjera sociale, sikurse dhe
me pjesëmarrjen në vendimmarrjen politike në nivel qendror dhe lokal. Gjithashtu për arritjen e
këtij vizioni janë të nevojshme shumë ndërhyrje, strategji dhe politika “SURJMLQRUH´ që garantojnë
ndryshime pozitive në jetën e grave dhe vajzave.
6\QLPL NU\HVRU është përfshirja e çështjeve gjinore në politikat publike nëpërmjet planeve
konkrete të veprimit, të detajuara dhe buxhetuara për të hedhur bazat për avancimin e barazisë
gjinore dhe minimizimin e fenomenit të dhunës në familje në të ardhmen, mbështetur në dokumentat, rekomandimet dhe instrumentat ndërkombëtare, duke iu referuar kushteve konkrete të Shqipërisë.

2.2. Prioritetet Strategjike
Disa nga SULRULWHWHWVWUDWHJMLNH të këtij dokumenti në bazë të fushave përkatëse të cilat mbulon,
mund të renditen si më poshtë:
1. )RUFLPLLPHNDQL]PDYHOLJMRUsGKHLQVWLWXFLRQDOsPEURMWsVPHTsOOLPVLJXULPLQHEDUD]LVsJMLQRUH
Qs6KTLSsUL
2. )XTL]LPLLJUXDVQsSsUPMHWUULWMHVVsSMHVsPDUUMHVVsVDMQsYHQGLPPDUUMH
3. )XTL]LPLHNRQRPLNLJUXDVGKHUULWMDHPXQGsVLYHWsVDMSsUSXQsVLPGKHNXDOL¿NLPSURIHVLRQDO
4. 3URPRYLPLLDNVHVLWWsEDUDEDUWsWsJUDYHGKHYDM]DYHQsDUVLPLQFLOsVRU
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5. 3sUPLUsVLPLLVLWXDWsVVRFLDOHWsJUDYHGKHYDM]DYHQsULVNQsSsUPMHWUULWMHVVsTDVMHVVsW\UHQGDM
VKsUELPHYHVRFLDOHFLOsVRUH
6. 3sUPLUsVLPLLVKsQGHWLWWsSRSXOOVLVsGXNHUULWXUSsUJMLJMHQHVLVWHPLWVKsQGHWsVRUQGDMQHYRMDYH
WsYHoDQWDVKsQGHWsVRUHWsJUDYHYDM]DYHGKHEXUUDYHGMHPYH
7. 3sUPLUsVLPLLUROLWWsPHGLDVSsUQMsPHQWDOLWHWWsULTsLSsUJMLJMHW]KYLOOLPLWWsNRKsVOLGKXUPH
EDUD]LQsJMLQRUHQsVKRTsULGKHUULWMHQHSsUIDTsVLPLWWsJUDYHGKHYDM]DYHQsNsWsSURIHVLRQ
8. 5ULWMD H QGsUJMHJMsVLPLW QGDM GXNXULVs Vs GKXQsV PEURMWMH OLJMRUH GKH DGPLQLVWUDWLYH VL GKH
PEsVKWHWMHSsULQGLYLGsWsSUHNXUQJDGKXQDQsIDPLOMHGKHGKXQXHVLW

2.3. Qëllimet Strategike
Qëllimet strategjike të këtij dokumenti janë formuluar duke u bazuar në zbërthimin e prioriteteve
VWUDWHJMLNH3sUoGRIXVKsTsOOLPHWVWUDWHJMLNHMDQsGHWDMXDUPsWHMGKHQsREMHNWLYDVSHFL¿NHHYHprime konkrete që duhet të ndërmerren. Për të gjitha këto, si dhe për treguesit e monitorimit e të
vlerësimit në lidhje me përmbushjen e këtyre qëllimeve stretegjike, ju lutemi referohuni tek Plani
i Veprimit.
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KREU 3
POLITIKAT
3.1 Përmirësimi i mëtejshëm i mekanizmave ligjorë dhe institucionalë që
sigurojnë barazinë gjinore në Shqipëri.
Megjithëse burrat, djemtë dhe gratë, vajzat gëzojnë de jure të drejta të barabarta dhe vështirësia
kryesore qëndron në respektimin dhe zbatimin e këtyre të drejtave në jetën e përditshme (de facto),
sërish ka gjithmonë vend për përmirësimin e mëtejshëm të të gjithë atyre mekanizmave ligjorë dhe
institucionalë që sigurojnë barazinë gjinore në Shqipëri, me qëllim që të krijohen kushte sa më të
përshtatshme për bërjen realitet të kësaj barazie. Kështu, duke pasur parasysh fushat që mbulon kjo
strategji dhe legjislacionin përkatës, në lidhje me përmirësimin e mekanizmave ligjorë dhe institucionalë në funksion të arritjes së barazisë gjinore në shoqëri,
Rekomandohen:
1. Forcimi i mekanizmave qeveritarë në nivel qendror dhe vendor, me qëllim zbatimin dhe monitorimin e strategjisë.
2. Rishikimi i legjislacionit nga këndvështrimi gjinor në përputhje me standartet ndërkombëtare
3. Ndërgjegjësimi i opinionit publik, sidomos i grave dhe vajzave të reja, lidhur me të drejtat ligjore që atyre iu takojnë.

3.2. Balanca Gjinore në VendimMarje
1sGRNXPHQWLQH³3URSRRU SURZRPHQGHYHORSPHQWSROLFLHVLQ$OEDQLD27´QsYLWLQIXT
L]LPLLSMHVsPDUUMHVVsJUXDVQsMHWsQSROLWLNHSsUFDNWRKHWQJDQMsVsUsQGsUK\UMHVK1sNsWsNXDGsU
GXNHSDVXUSDUDV\VKGKHPHNDQL]PDWOLJMRUsGKHLQVWLWXFLRQDOsQsIXQNVLRQWsDUULWMHVVsEDODQFsV
JMLQRUHQsYHQGLPPDUUMH
Rekomandohen:
1. Rritja e numrit të grave dhe vajzave në vendimmarrjen politike
2. Rritja e ndërgjegjësimit të shoqërisë shqiptare për pjesmarrjen aktive të grave dhe vajzave në
politikë.

3.3 Fuqizimi Ekonomik si një ndër Kushtet Themelore për Arritjen e Barazisë Gjinore
Ndryshimet ekonomike, sociale e kulturore u pasqyruan edhe në legjislacionin shqiptar, nëpërmjet hartimit të kodeve të reja. Regullimi i marrdhënieve të punës u pasqyrua në hartimin e një
Kodi të ri në vitin 1995 dhe ligjeve e akteve nënligjore, të cilat vazhdimisht në këto vitet e fundit
janë përmirësuar duke patur në bazë standartet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Të drejtat e
gruas si pjesë integrale e të drejtave të njeriut kanë gjetur vendin e tyre në legjislacionin shqiptar në
përgjithësi, dhe ne atë të punës në veçanti.
27

81'35DSRUWLL=KYLOOLPLW1MHUs]RU±6KTLSsULD

45

Praktikisht nuk kemi të dhëna për raste të diskriminimit për shkak të gjëndjes së shtatëzanisë apo
mëmësisë në sektorin publik apo privat. Megjithatë mendohet se në sektorin privat gruaja diskriminohet për shkak të këtyre gjendjeve. Ajo nuk punësohet në qoftë se është shtatëzënë apo me fëmijë
të vegjël. Nuk ka raste të denoncimit në gjykatë për këto shkaqe. Kjo ndoshta vjen nga mosnjohja e
legjislacionit mbrojtës për këtë kategori grash nga vetë gratë, ose dhe nga mosbesimi i grave se mund
Ws¿WRMQsWsGUHMWsQHW\UHNsVKWXTsQXNEsMQsGHQRQFLPH
Rekomandime:
1. Rritja e numrit të projekteve apo programeve të cilat nxisin formimin profesional dhe punësimin
e grave dhe vajzave, si dhe shtrirja e këtyre projekteve edhe në zonat rurale.
2. Rritja e numrit të grave dhe vajzave sipërmarrëse nëpërmjet dhënies së mundësive për më
shumë akses në pronë, kapital dhe kreditime

3.4 Arsimi dhe Eliminimi i Dallimeve Gjinore
Strategjia e Barazisë Gjinore në Arsim synon të përmirësojë në mënyrë të dukshme rezultatet
me bazë gjinore në sistemin arsimor të Shqipërisë. Ajo është në përputhje me dokumenta të rëndësishme mbi të cilat mbështetet qeveria shqiptare për reduktimin e varfërisë, si Objektivat e Zhvillimit për Mijëvjeçarin, dhe SKZHI. Varfëria ndikon në arritjet në arsim jo vetëm në nivelin makro
(vendet me ekonomi të varfër shtëpiake rezultojnë me nivele më të ulta arritjeje në arsim), po edhe
në atë mikro (fëmijët e familjeve të varfëra arsimohen më pak, pasi detyrohen të ndërpresin apo
braktisin arsimin për shkak të pamundësisë ekonomike dhe nevojës për të kontribuar në mirqenien
e familjes). Vajzat janë veçanërisht të prekuara jo vetëm për arsye ekonomike (kryesisht duke
ndihmuar familjet), por edhe për shkak të qëndrimeve shoqërore dhe kulturore që konsiderojnë
investimin në arsim për vajzat si prioritet të shkallës së ulët.
Rekomandime:
1. Përmirësimi i programeve shkollore që promovojnë barazinë gjinore, si dhe përmirësimi i pjesëPDUUMHVVsJUDYHGKHYDM]DYHQsPsVLPGKsQLHSODQL¿NLPLQGKHPHQD[KLPLQHDUVLPLW
2. Forcimi i kapaciteteve të institucioneve arsimore për të integruar çështjet dhe konceptet e bara]LVsJMLQRUHQsSODQL¿NLPLQ]EDWLPLQGKHPRQLWRULPLQQsDUVLP
3. Përmirësimi i qëndrimeve shoqërore dhe kulturore të komuniteteve dhe familjeve që promovojnë vlerat dhe rëndësinë e arsimimit të vajzave duke përfshirë rolet dhe kontributet e grave dhe
vajzave në zhvillim.
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5.5 Mbrojtja Sociale
6KWHWLLPLUsTHQLHVVRFLDOHVLJXURQPEURMWMHQVRFLDOH28IDPLOMHYHPHVKXPsIsPLMsIDPLOMHYH
URPHGKHHJM\SWMDQHIDPLOMHYHPHIsPLMsMHWLPsMHWLPsYHSDVPRVKsVYMHoHWMSsUPHVG\PH
NDQL]PDYHNU\HVRUs WUDQVIHUWDYHFDVKQsIRUPsQHQGLKPsVHNRQRPLNH VKsUELPHWSXEOLNH
DSRSULYDWHSsUSHUVRQDWQsQHYRMs7UDQVIHUWDWFDVKV\QRMQsWsJDUDQWRMQsQMsMHWsGLQMLWR]HPEL
NX¿ULQHPLQLPXPLWMHWLN SHQVLRQSOHTsULHLQYDOLGLWHWLSDJHVsSDDIWsVLHQGLKPsHNRQRPLNHSsU
YDUIsULQs 
Disavantazhi i transfertës cash për gruan6KXPsSUHMWUDQVIHUWDYHNHVKOLGKHQPHVLJXULPLQ
VKRTsURUGKHMHSHQQsIRUPsQHSHQVLRQHYHIDPLOMDUHSsUSHUVRQDWQsYDUsVLWsWLWXOODULWWsVLJXULPLW
7UDQVIHUWDWFDVKOLGKHQPHWLWXOODULQEXUUsGKHLMHSHQDWLMSsUIDPLOMHQQsVHDLELHQJDWsDUGKXUDW
.MROHMDVKWsSsU¿WLPLWVLWLWXOODUHJUDWsNU\HIDPLOMDUHWsFLODWSsUVKNDNWsPRGHOLWWUDGLFLRQDOJMLQRU
TsLQNXUDMRQTsQGULPLQQsVKWsSLWsJUXDVSsUW¶XSsUNXMGHVXUSsUIsPLMsWQXNMDQsSXQsVXDU*UDWs
TsNDQsTHQsQsSXQsQXNNDQsTHQsNU\HIDPLOMDUHQsPRPHQWLQHNULMLPLWWsIDPLOMHVSDVLNU\H
IDPLOMDULsVKWsEXUULGKHSsUSDVRMsQXNMDQsQ[LWXUWsNHQsSXQsWsSDJXDUDPLUsGKHPHNRKsWs
SORWsSRUSXQsPHNRKsWsSMHVVKPHRVHSXQsWsSDJXDUDSDN3UDQGDMHGKHNRQWULEXWLSsUVLJXULPLQ
HW\UHsVKWsLXOsW
3URJUDPLLQGLKPsVHNRQRPLNHSsUIDTsVRQQMsNRPSRQHQWWsUsQGsVLVKsPWsSROLWLNDYHWsPEUR
MWMHVVRFLDOHQsPEsVKWHWMHWsIDPLOMHYHWsYDUIsUDWsFLODWQsNXVKWHWHHNRQRPLVsVsWUHJXWMDQsPs
WsSUHNVKPHQJDYDUIsULDGKHUUH]LNXLPDU[KLQDOL]LPLWVRFLDO1sSsUPMHWNsWLMSURJUDPLRIURKHWQMs
PLQLPXPLJDUDQWXDUWsDUGKXUDVKPHPMHWHPRQHWDUH WUDQVIHUWDPXMRUHQsFDVK SsUSORWsVLPLQ
HQHYRMDYHPsHOHPHQWDUHWsMHWHVsVSsUIDPLOMHWSDWsDUGKXUDRVHPHWsDUGKXUDQsQQLYHOLQHSsU
FDNWXDUVL³YLMD]\UWDUHHYDUIsULVs´6NHPDHQGLKPsVHNRQRPLNHQLVLWsIXQNVLRQRMsQsYLWLQ
PELED]sQHOLJMLWGW³3sU1GLKPsQGKH3sUNXMGHVLQ6KRTsURU´1GLKPDHNR
QRPLNHXMHSHWIDPLOMHYHWsVKWHWDVYHVKTLSWDUsTsNDQsWsDUGKXUDWsSDPMDIWXHVKPHRVHQXNNDQs
WsDUGKXUDPDWHULDOHMHWHVHQJDYHSULPWDULDHNRQRPLNHDQsWDUsWsIDPLOMHVMDVKWsVKWHWLWNDSLWDOHWM
3sUSsUPLUsVLPLQHNXMGHVLWVRFLDOQHYRMLWHWQMsDQJD]KLPL4HYHULVsGKHQsYHoDQWLL0LQLVWULVsVs
3XQsVdsVKWMHYH6RFLDOHGKH6KDQVHYHWs%DUDEDUWDGKH6KsUELPLW6RFLDO6KWHWsURUPHSsUNUDKMHQH
GRQDWRUsYHGKHDQJD]KLPLQHSXVKWHWLWYHQGRUVKRTsULVsFLYLOHRUJDQL]DWDYHQGsUNRPEsWDUHHWM
Rekomandime:
1. 0EsVKWHWMDHIDPLOMHYHWsYDUIsUDGKHLQGLYLGsYHHJUXSHYHQsQHYRMsSsUUHGXNWLPLQHYDUIsULVs
PH SDJHVD NHVK GKH VKsUELPH VRFLDOH PH SULRULWHW IDPLOMHW PH NU\HIDPLOMDUH JUD QsQDW PH
VKXPsIsPLMsGKHIsPLMsWMHWLPs
2. 6KWULUMDQsWsJMLWKsYHQGLQHVKsUELPHYHNRPXQLWDUHSsUJUDWsGKHYDM]DWPHSUREOHPHVRFLDOH
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Mbrojtja sociale iUHIHURKHWVWUXNWXUsVVsSsU¿WLPHYHWsYOHIVKPH RVHMRWsYOHIVKPH  QJDVKWHWLWUHJXVKRTsULDFLYLOHGKH
IDPLOMHWRVHQsSsUPMHWQMsNRPELQLPLWsNsW\UHDJMHQVLYHLQGLYLGIDPLOMHSsUWs]YRJsOXDUKXPEMHQVKXPsGLPHQVLRQDOH
Politika sociale NDWsEsMsPHGUHMWLPHWSsUWsQGU\VKXDUSsUWsPLUsPEDMWXURVHNULMXDUNXVKWHWsMHWHVsVTsMDQsWsIDYRUVKPHSsU
PLUsTHQLHQVRFLDOH1sNsWsPsQ\Us SROLWLNDVRFLDOHsVKWsSMHVsHSROLWLNDYHSXEOLNHTsNDQsWsEsMQsPHosVKWMHWVRFLDOHVLDNVHVL
SXEOLNLSURJUDPHYHVRFLDOH. 4sOOLPLLSROLWLNsVVRFLDOHsVKWsWsSsUPLUsVRMsPLUsTHQLHQVRFLDOHGKHWsQMRKsQHYRMDWQMHUs]RUHSsU
DUVLPLPVKsQGHWsVLVWUHKLPGKHVLJXULVRFLDOH
Shërbime shoqëroreQsQNXSWRQWsUsVLQsHVKsUELPHYHTsXRIURKHWLQGLYLGsYHGKHJUXSHYHQsQHYRMsWsFLOsWQXNMDQsQsJMHQGMH
WsSsUEDOORMQsPHEXULPHWTsNDQsQHYRMDWHW\UHMHWsVRUHSsUUXDMWMHQ]KYLOOLPLQGKHUHKDELOLWLPLQHPXQGsVLYHLQGLYLGXDOHSsU
WsNDSsUF\HUQHYRMDWHPHUJMHQWHDSRNURQLNH
Shërbime shoqërore në komunitetMDQsWsJMLWKDOORMHWHVKsUELPHYHVKRTsURUHSXEOLNHGKHMRSXEOLNHTsNU\KHQQsQLYHOYHQ
GRUQsWHUULWRULQTssVKWsQsMXULGLNVLRQLQHTDUNXWEDVKNLVsNRPXQsV
Shoqëria civileSsUIVKLQWsUsVLQsHLQVWLWXFLRQHYHGKHRUJDQL]DWDYHVKRTsURUHWsFLODWDYRNRMQsGKHQGsUPDUULQYHSULPHQsLQWHUHV
WsSXEOLNXWGXNHEDVKNsYHSUXDUQGsUPMHWVKWHWLWEL]QHVLWGKHIDPLOMHV1sWsSsUIVKLKHQRUJDQL]DWDWMR¿WLPSUXUsVHVLQGLNDWDWJUX
SHWIHWDUHNOXEHWVKRTsURUHNXOWXURUHGKHVSRUWLYHVKRTDWDWHSURIHVLRQLVWsYHDNDGHPLNsWHVWXGLXHVLWLQVWLWXFLRQHWHSROLWLNsV
RUJDQL]DWDWHNRQVXPDWRUsYHGKHNOLHQWsYHPHGLDJUXSHWT\WHWDUHGKHLQVWLWXFLRQHWIHWDUH
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3.6 Kujdesi Shëndetësor
Strategjia e Barazisë Gjinore në Shëndetësi adreson jo vetëm nevojat e grave dhe vajzave për
shëndetin riprodhues, por edhe nevojat e tjera të përgjithshme shëndetësore të tyre dhe përmirësimin e kushteve më të përgjithshme që krijojnë nevoja të ndryshme shëndetësore për femrat dhe
meshkujt. Duke qenë të ndërgjegjshëm se gratë, vajzat dhe burrat dhe djemtë ndërmarrin role dhe
përgjegjësi të ndryshme në familje dhe në komunitete, lind domosdoshmeria e përfshirjes së nevojave, interesave dhe kontributeve të tyre në hartimin, zbatimin, monitorimin e politikave të proJUDPHYHGKHSURMHNWHYHWsQGU\VKPHQsIXVKsQHVKsQGHWsVLVs*MLWKDVKWXNXUÀLWHWSsUNXMGHVLQ
shëndetësor, duhen marrë në konsideratë dhe faktorët apo dallimet e mëposhtme:
D 6sPXQGMHWDSRSUREOHPHWVKsQGHWsVRUHQJDWsFLODWJUDWsGKHYDM]DWYXDMQsSsUVKNDNWsVHNVLW
Ws W\UH Këto janë zakonisht situata që lidhen me sistemin riprodhues të femrave. Përhapja e
tyre mund të jetë një tregues i rëndësishëm për shëndetin e tyre në një komunitet të caktuar. Në
shumë raste këto ndërlikime mund të vijnë nga marrja e kujdesit të papërshtatshëm shëndetësor,
përdorimi i praktikave tradicionale të mjekimit apo dhe nga ushtrimi i dhunës.
E 6sPXQGMHDSRSUREOHPHQJDWsFLODWYXDMQsVLIHPUDWHGKHPHVKNXMWSRUTsKDVHQPsWHSsUQs
QMsULQQJDJUXSHW. Këto janë situata ku gratë, vajzat apo burrat,djemtë janë më të rrezikuar, si
pasojë e dallimeve biologjike të cilat ndërthuren me marrdhëniet e pabarabarta të pushtetit dhe
aksesin e pabarabartë ndaj kujdesit shëndetësor. Situata mund të bëhet më e rëndë kur pengohen,
veçanërisht gratë, vajzat të marrin shërbimet e nevojshme për të trajtuar ndërlikimet / sëmundjet
e mundshme.
c) Sëmundje apo probleme që ndeshen te të dyja gjinitë,SRUTsQGLNRMQsPsQHJDWLYLVKWDSRYHQs
më tepër në rrezik njërën prej tyre.
d) Sëmundje dhe probleme nga të cilat vuajnë të dyja gjinitë, SRUTsQGDMW\UHQMsUDSUHMJMLQLYH
sVKWsPsSDNQsJMHQGMHWsPEURKHWDSRNXURKHW.
Mosmarrja parasysh e këtyre faktorëve mund të çojë në një situatë ku sistemi i shërbimeve
shëndetësore diskriminon gratë, vajzat ose burrat, djemtë. Nëse do t’i referoheshim kuadrit ligjor
në Shqipëri, përfshirë edhe konventat e dokumentat ndërkombëtare të nënshkruara nga vendi ynë,
promovohet barazia gjinore dhe nuk lejohet diskriminimi. Në mënyrë të vecantë neni 12 i konventës CEDAW thekson: “Shteti duhet të marrë masat e nevojshme për të zhdukur diskriminimin
e grave në fushën e kujdesit shëndetësor, për të siguruar bazuar në drejtësinë ndërmjet burrave
GKHJUDYHDNVHVWsQMsMWsQGDMVKsUELPHYHVKsQGHWVRUHSsUIVKLHGKHDWRTsOLGKHQPH3ODQL¿NLPLQ
Familjar.”
Rekomandime:
1. +DUWLPLGKHSsUPLUsVLPLLSROLWLNDYHGKHSURJUDPHYHVKsQGHWsVRUHQsPsQ\UsTsDWRW¶MXSsUJMLJMHQ
GDOOLPHYHJMLQRUHGKHQHYRMDYHVKsQGHWVRUHWsIHPUDYHGKHPHVKNXMYH
2. 5ULWMDHQMRKXULYHGKHWsNXSWXDULWHVKsQGHWLWWsIHPUDYHGKHPHVKNXMYHVLGKHWsQHYRMDYHWs
W\UHVKsQGHWsVRUH
3. 0EsVKWHWMDGKHWsJDUDQWLPLLDNVHVLWWsSORWsGKHWsEDUDEDUWsQsWsJMLWKDQLYHOHWHVKsUELPLW
VKsQGHWsVRUSsUJUDWsYDM]DWGKHEXUUDWGMHPWsVLGKHVLJXULPLLGKsQLHVVsVKsUELPHYHHIHNWLYH
VKsQGHWsVRUHSsUWD
4. 0EsVKWHWMDHGKsQLHVVsVKsUELPHYHHIHNWLYHVKsQGHWsVRUHSsUJUDWsYDM]DWGKHEXUUDWGMHPWëVL
GKHSURPRYLPLLVKsQGHWLWWsPLUsQsSsUPMHWPDVDYHSDUDQGDOXHVHGKH]YRJsOLPLWWsIDNWRUsYH
WsUUH]LNXWQsVKsQGHWLQHJUDYHGKHYDM]DYH
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3.7 Eliminimi i Sterotipeve Gjinore në Massmedia
Njohja, promovimi dhe zbatimi i barazisë gjinore në media, është domosdoshmëri për çdo
shoqëri demokratike, pasi ndikon në rritjen e pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në të gjitha fushat
e jetës, veçanërisht në institucionet vendim-marrëse. Roli i medias është të informojë publikun në
mënyrë objektive, të japë dhe mbështesë një imazh të denjë të individit në shoqëri. Media duhet të
shkëputet nga gjuha seksiste, pasqyrimi i rremë dhe steriotipet e krijuara mbi rolin e individit në
përgjithësi dhe të femrës në veçanti, si në familje edhe në shoqëri.
Integrimi gjinor, si një nga çështjet e rëndësishme të politikave të zhvillimit dhe si një përgjigje
ndaj marxhinalizimit të vazhdueshëm të vajzave dhe grave, ka shtruar një sërë kërkesash si në
rrafshin politik edhe atë shoqëror, ku një rol të rëndësishëm luan edhe media. Realiteti i shoqërisë
VKTLSWDUHÀHWSsUPXQJHVsQHWKHNVXDUWsEDUD]LVsJMLQRUHPRVNXSWLPGKHPRVSUDQLPWsVDMGKH
sVKWsGHW\UsSDUsVRUHHPHGLDYHTsWsNWKHKHQQsDJMHQWsQGU\VKLPLQsSsUPMHWSsUTDVMHVQGDM¿Jurës shumëdimensionale të gruas dhe paraqitjes së drejtë të aktivitetit të saj në shoqëri.
Rekomandime:
1. Rritja e ndërgjegjësimit dhe cilësisë së informimit të publikut për kapërcimin e steriotipeve
gjinore dhe rëndësinë e arritjes së barazisë gjinore në shoqëri, nëpërmjet politikave dhe produkteve
të ndryshme në fushën e medias.

3.8 Adresimi i Dhunës në familje
3.8.1 Parandalimi
Parandalimi i dhunës në familje është prioritet i qeverisë. Është thelbësore që çdokush që preket
nga dhuna në familje të ketë akses në informacionin e nevojshëm dhe këshillim dhe që profesionistët të dinë si t’u përgjigjen shenjave të hershme të dhunës. Politikat në fushën e parandalimit
orientojnë:
1. Parandalimin e dhunës në familje nëpërmjet ndryshimit të qëndrimeve të popullsisë, dhe sidomos të të rinjve;
2. Edukimin i popullsisë dhe fushata ndërgjegjësimi
3. Dhënien e shpejtë të ndihmës për të gjithë viktimat e dhunës në familje për të parandaluar
përsëritjen e dhunës;
4. Këshillimin dhe dhënien e informacionit për të gjithë viktimat se si të marrin shërbimet
mbështetëse dhe mbrojtje ligjore;
5. Parandalimin e dhunuesve, ku është e mundur, nga përsëritja e veprimeve të dhunshme.
Rekomdandime:
(GXNLPLHIsPLMsYHGKHWsULQMYHQsVKNROODQsPsQ\UsWsWLOOsTsEUH]DWHDUGKVKsPWsGLQsVH
oIDUsMDQsPDUUsGKsQLHWHVKsQGHWVKPHMDQsWsLQIRUPXDUTsGKXQDQsIDPLOMHsVKWsNULPGKH
sVKWsHSDSUDQXHVKPH
2. 1GMHNMDQHXGKZ]LPHYHWZ0$6+SsURUJDQL]LPLQHYHSULPWDULYHHGXNDWLYHGKHQGsUJMHJMs
VXHVHQsWsJMLWKDQLYHOHWHPsVLPGKsQLHVTRIWsQsVKNDOOsT\WHWLUUHWKLRVHTDUNXSsUVHQVLELO
L]LPLQGKHSDUDQGDOLPLQHWsJMLWKDIRUPDYHWsGKXQsVWHIsPLMsW
3. Përmirësimi i kurrikulave mësimore, teksteve shkollore dhe teksteve jashtëshkollore në fusha të
ndryshme të studimit.
4. Edukimi i publikut të gjerë mbi seriozitetin e problemit të dhunës në familje dhe në përqëndrimin
e vëmendjes në dhunuesit.
5. Organizimi i fushatave publicitare në mënyrë të vazhdueshme. Informacioni për viktimat duhet
të zhvillohet më tej në mënyrë të tillë që hollësitë rreth ndihmën dhe mbështetjes së ofruar nga
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organizma të ndryshme janë lehtësisht të aksesueshme për çdokënd që i kërkon ato.
7sJMLWKsSURIHVLRQLVWsWGKHVWD¿YHoDQsULVKWQsVKsUELPHWVKsQGHWsVRUHVRFLDOHGKHVHNWRULQH
DUVLPLWVLGKHDWDQsVHNWRUsWsWMHUsGXKHWWsNHQsXGKs]LPHWHGXKXUDGKHWUDLQLPLQSsUW¶LDIWs
VXDUWsLGHQWL¿NRMQsYLNWLPDWHDEX]LPLWKHUsWGKHWsRIURMQsQGLKPsGKHPEsVKWHWMH
9D]KGLPLLHNVSHULPHQWLPLWWsVKsUELPLWSVLNRORJMLNQs]RQDWXUEDQHSODQL¿NLPLQHWUDLQLPHYH
WsPsVXHVYHYHSULPWDULYHPRQLWRUXHVHGKHYOHUsVXHVHWsVKsUELPLWSVLNRORJMLNGKHIXTL]LPLQH
UUMHWLWWsVSHFLDOLVWsYHQsQLYHONRPEsWDU
=KYLOOLPLLXGKs]XHVYHWsSUDNWLNDYHWsPLUDPDWHULDOHDSRPDQXDOHEXULPRUHQJDVHNWRULLDU
VLPLWVKsQGHWsVLVsGKHNRRUGLQLPLQJD0LQLVWULDH3XQsV0EsVKWHWMHV6RFLDOHGKH6KDQVHYHWs
%DUDEDUWD
%DVKNsUHQGLPLL]KYLOOLPLWWsPDWHULDOHYHEXULPRUHPH2-)WsHVSHFLDOL]XDUD
10. =KYLOOLPLLSURMHNWHYHTsV\QRMQsGKXQXHVLWSsUW¶LQGLKPXDUDWDWsSUDQRMQsSsUJMHJMsVLQsSsU
YHSULPHWHW\UHGKHWsQGU\VKRMQsVMHOOMHWHW\UH
3.8.2 Mbrojtja dhe Drejtësia
Është vitale që viktimat e dhunës dhe abuzimit të kenë akses në informacionin për mbrojtjen
nëpërmjet legjislacionit penal dhe civil dhe që ato të marrin përgjigje pozitive nga qeveria, policia
dhe organizmat e ndryshme të drejtësisë penale. Politikat në fushën e mbrojtjes dhe të drejtësisë
duhet të orientohen në këto drejtime:
1. Sigurimi i të gjithë atyre që preken nga dhuna në familje dhe përgjegjësia e dhunuesve para ligjit
për veprimet e tyre.
2. Sigurimi i një përgjigjeje të qëndrueshme dhe efektive të policisë për çdo incident të raportuar
të dhunës në familje.
3. Përfshirja e viktimave të dhunës në familje në procedurat e mbrojtjes së dëshmitarit, kur është
rasti.
4. Aplikimi i dënimeve dhe sanksioneve që i përgjigjen dhunës në familje
5. Mundësimi që viktimat të mos hezitojnë të lidhen me organet e mbrojtjes dhe të drejtësisë për
arsye të mënyrës se si trajtohen në fazat e ndryshme të procesit të drejtësisë.
6. Të bëjnë të mundur që legjislacioni civil dhe penal të ofrojë mbrojtjen maksimale për të gjithë
viktimat në mënyrë të tillë që të mos përsëritet dhuna në familje.
7. Ndërgjegjësimi për ligjin e dhunës në familje.
5HNRPDQGLPH
2UJDQL]PDWHGUHMWsVLVsSHQDOHQMRKLQQHYRMsQSsUWsLQWHQVL¿NXDUSsUSMHNMHWHW\UHTsYLNWLPDYH
t’u jepet mbrojtja e duhur dhe dhunuesit të përgjigjen para ligjit për veprat e tyre si dhe të rrisin
besimin e publikut në shërbimet që ato ofrojnë.
2. Informacioni për legjislacionin civil dhe atë penal si dhe procedurat gjyqësore të jetë vazhdimisht i disponueshëm.
3. Përcaktimi i aktorëve të sistemit të drejtësisë që do të merren me rastet e dhunës në familje.
Ngritja e njësive/sektorëve/seksioneve që do të merren me çështje të dhunës në familje pranë
institucioneve përkatëse.
7UDLQLPLLSXQRQMsVYHWsJM\TsVRULWPELGKXQsQQsIDPLOMHGKHHN]LVWHQFDHPDVDYHWsYHFDQWD
SsUYLNWLPDW
5. 6LJXULPLLTsQGUXHVKPsULVsGKHNRQVROLGLPLLOsQGsVVsEDUD]LVsJMLQRUHGKHGKXQsVQsIDPLOMH
QsNXUULNXOsQH6KNROOsVVs3ROLFLVs
1GsUWLPLQsSDUWQHULWHWPLGLVRUJDQL]PDYHWsQGU\VKPHWsJM\TsVRULWGKHRUJDQL]DWDYHMRTHYHUL
WDUHLQMsSURJUDPLWUDLQLPLSsUJM\NDWsVLW
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1GDUMDHYD]KGXHVKPHHLQIRPDFLRQLWWsGXKXUPLGLVJM\NDWDYHFLYLOHGKHSHQDOH
5LVKLNLPSsUWsLGHQWL¿NXDUPsVLPHWHQ[MHUUDGKHSsUWsSsUPLUsVXDUSXQsQHRUJDQL]PDYHWs
QGU\VKPH
3.8.3 Mbështetja Sociale
Viktimat duhet të kenë akses në një gamë shërbimesh mbështetëse nga organizmat të ndryshme.
Politikat në fushën e mbështetjes sociale duhet të orientohen në drejtimet e mëposhtme:
1. Rritje e mundësive të akomodimit, me më shumë ndihmë për të mbështetur viktimat të qëndrojnë
në shtëpitë e tyre nëse është e mundur, strehëza dhe shërbime riakomodimi, si dhe informacion
dhe këshillim të përmirësuar.
2. Ndihmë për viktimat që kanë lënë ose dalë nga një marrëdhënie e dhunshme për të rindërtuar
jetën e tyre.
3. Mbështetje fëmijëve dhe të rinjve të prekur nga dhuna në familje
4. Dhënie e informacionit për çdokënd të prekur nga dhuna në familje nëpërmjet organizmave të
ndryshme të specializuara për këtë problem.
Rekomandime:
1. Vendosja e një linje 24-orëshe ndihmuese që viktimat të kenë mundësi të raportojnë dhe të marrin mbështetjen e duhur dhe të shpejtë.
2. Përmirësimi i bashkëpunimit dhe ndarjes së informacionit midis agjensive të ndryshme. Ky lloj
bashkëpunimi duhet të shoqërohet me formulimin e një sërë aktesh të cilat do të mbështesin
shërbimet, si akte të shërbimeve të përkujdesit ndaj fëmijëve, akte të shërbimeve sociale, akte
te policisë, shërbime të shëndetit në nivel lokal dhe akte të shërbimeve speciale shëndetësore në
nivel lokal. Krijimi i një sistemi koordinimi është mundësia e vetme për të krijuar një rutinë të
mirë midis institucioneve dhe organizatave të cilat punojnë kundër dhunës në familje.
3. Zgjerimi i shërbimeve mbështetëse për strehimin e viktimave në strehëza.
4. Puna dhe dhënie e fondeve për organizatat që japin shërbime mbështetëse për viktimat e dhunës
në familje dhe fëmijët e tyre.
=KYLOOLPLLVKsUELPHYHSsUWsLGHQWL¿NXDUGKHPEsVKWHWXUIsPLMsWGKHWsULQMWsTsSUHNHQQJD
dhuna në familje.
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KREU 4
LLOGARIDHËNIA
1. Zbatimi
Për zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore dhe Kundër Dhunës në Familje, autoriteti përgjegjës është Drejtoria e Politikave të Shanseve të Barabarta në Ministrinë e Punës,
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, e cila ka si qëllim të nxisë barazinë gjinore dhe pjesmarrjen e gruas në jetën e vendit.
Institucione të tjera përgjegjëse për zbatim janë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e
Shëndetësisë, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme, me institucionet në vartësi të tyre.
Në proçesin e zbatimit të strategjisë një rol të rëndësishëm kanë organet e qeverisjes vendore.
Bashkëpunimi midis MPÇSSHB dhe pushtetit vendor do të realizohet nëpërmjet rrjetit të pikave të
NRQWDNWLWQs3UHIHNWXUDGKH%DVKNL.D¿OOXDUEDVKNsSXQLPLSsU]KYLOOLPLQHEXULPHYHQMHUs]RUH
dhe kapaciteteve institucionale të rrjetit në Prefekturat dhe Bashkitë.

2 – Monitorimi
Për monitorimin e Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore dhe Kundër Dhunës në Familje do
të jenë përgjegjës:
1. .sVKLOOL.RPEsWDUL%DUD]LVs*MLQRUHLFLOLGRWsQJULKHWPH9HQGLPWs.sVKLOOLWWs0LQLVWUDYH
GRWsNU\HVRKHWQJD0LQLVWULL3XQsVdsVKWMHYH6RFLDOHGKH6KDQVHYHWs%DUDEDUWDGKHGRWs
SsUEsKHWQJD]YPLQLVWUDWHPLQLVWULYHWsOLQMsVSsUIDTsVXHVWsVKRTDWDYHGKHJUXSHYHWsLQWHUHVLW
GKHWsERWsVXQLYHUVLWDUH
2. 6HNUHWDULDWL7HNQLN SsU 0RQLWRULPLQ H 6WUDWHJMLVs Vs %DUD]LVs *MLQRUH GKH .XQsU 'KXQsV Qs
)DPLOMHSUDQs03d66+%LFLOLQGMHN]EDWLPLQH6WUDWHJMLVsGKH3ODQLWWs9HSULPLW
3. .RPLVLRQHWH6KDQVHYHWs%DUDEDUWDQsQLYHO%DVKNLH
Detyrat e këtyre organizmave do të përcaktohen në vendime të Këshillit të Ministrave.
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Objektivat
6SHFL¿NH

Objektiv 1.1.
Forcimi i
mekanizmave qeveritarë në
nivel qendror
dhe vendor,
me qëllim
zbatimin dhe
monitorimin
e strategjisë.

Qëllimet
Strategjike

Qëllimi 1
Forcimi i
mekanizmave ligjorë
dhe institucionalë
mbrojtës me
qëllim sigurimin e barazisë gjinore në
Shqipëri.

1.1.1.
Ngritja e strukturave të reja,
konkretisht:
- Këshilli Kombëtar
i Barazisë Gjinore
(KKBGJ);
- Sekretariati
Teknik (për monitorimin e strategjisë);
- Komisionet e
Shanseve të Barabarta (në nivel
Bashkie)

Veprimet që
Duhen Ndërmarrë

Deri në fund
të vitit 2008

Brenda
gjashtë mujorit të parë
të 2008

MPÇSSHB

Ministria e
Brendshme,
Bashkitë

2 (dy) muaj
pas miratimit
të Strategjisë

Koha e
Realizimit

MPÇSSHB;
Këshilli i Ministrave

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Të përllogaritet

Nuk ka efekt
¿QDQFLDU

Vonesat e
mundshme
të VKM
për ngritjen
e Këshillit
Kombëtar
të Barazisë
Gjinore,
mund të
sjellin vonesa
dhe në stabilizimin e
organizmave
të tjerë

Supozimet/
Vështirësitë

Fillimi i funksionimit të tyre.

Përshkrimi i
qartë i detyrave
dhe përgjegjësive për secilin
organizëm.

Organizmat e
ngritur;

Treguesit e
Monitorimit

MPÇSSHB
DSHB

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

Kundër dhunës në familje

Burimet/
Buxheti
000/lekë

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR BARAZINË GJINORE dhe
PLANI I VEPRIMIT
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Qëllimet
Strategjike

1.2.1
Rishikimi i Ligjit nr.
9198 dt. 01.07.2004
“Për barazinë
gjinore në shoqëri “

Objektiv 1.2.
Rishikimi i
legjislacionit
nga këndvështrimi
gjinor në
përputhje me
standartet
ndërkombëtare.

1.2.2.
Plotësimi i kuadrit
nënligjor të barazisë
gjinore, pas miratimit të Ligjit të ri për
Barazinë Gjinore,
me synim bërjen e
tij të zbatueshëm.

me qëllim sigurimin e një mbrojtjeje
PsH¿NDVHQGDM
shkeljeve të barazisë gjinore.

Veprimet që
Duhen Ndërmarrë

Objektivat
6SHFL¿NH

Ministritë e
linjës dhe institucionet e tjera
qendrore,
MPÇSSHB
OSBE,
PNUD,
Këshilli i Ministrave,
Kuvendi.

Ministritë e
linjës dhe institucionet e tjera
qendrore,
MPÇSSHB
OSBE,
PNUD,
Këshilli i Ministrave,
Kuvendi.

Institucionet
Përgjegjëse
dhe Partnere

Janar – Qershor 2008

Deri në fund
të vitit 2007

Koha e
Realizimit

Nuk ka efekt
¿QDQFLDU

Nuk ka efekt
¿QDQFLDU

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Shtyrja e
afateve kohore
për miratimin
ligjit, mund të
ndikojë dhe
në afatin e
vendosur për
plotësimin e
kuadrit nënligjor. Po kështu,
mund të ketë
dhe shtyrje të
miratimit të
përmirësimeve

Shtyrja e
afateve kohore
për miratimin
e përmirësimeve në lidhje
me Ligjin
për Barazinë
Gjinore

Supozimet/
Vështirësitë

Miratimi dhe
ERWLPLQsÀHtoren zyrtare

Aktet nënligjore të
përgatitura,

Miratimi dhe
ERWLPLQsÀHtoren zyrtare

Draft ligji i
përgatitur;

Treguesit e
Monitorimit

KKBGJ
Sekretariati
Teknik
Drejtoritë
përkatëse pranë
MPÇSSHB

KKBGJ
Sekretariati
Teknik
Drejtoritë
përkatëse pranë
MPÇSSHB

Mekanizmat
monitorues dhe
Vlerësues
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Qëllimet
strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH

1.2.4.
Ndryshimi në
SDUDJUD¿QQUWs
Nenit 104 të Kodit
të Punës së RSH,
lidhur me lejen e
shtatëzanisë – periudha 35 ditore para
lindjes

1.2.3.
Përmirësimi ligjor
në Ligjin nr.7703 dt
11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore”

Veprimet që
duhen ndërmarrë

Koha e
realizimit

Ministritë e linjës Gjatë vitit
dhe institucionet 2009
e tjera qendrore,
MPÇSSHB
Këshilli i Ministrave
Organizma
ndërkombëtare
Donatorët

Ministritë e linjës Gjatë vitit
dhe institucionet 2010
e tjera qendrore,
MPÇSSHB
Këshilli i Ministrave,
Kuvendi.
MF
ISSH
Organizma
ndërkombëtare
Donatorët

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnere

Nuk ka efekt
¿QDQFLDU

Nuk ka efekt
¿QDQFLDU

Burimet/
buxheti
000/Lekë

Shtyrja e
afateve
kohore për
miratimin e
ndryshimit.

Shtyrja e
afateve
kohore për
miratimin e
përmirësimeve

Supozimet/
vështirësitë

1GU\VKLPHW
HSsUJDWLWXUD
GKHPLUDWLPLH
ERWLPLQsÀHWR
UHQ]\UWDUH

Miratimi dhe
ERWLPLQsÀHWRren zyrtare

Ndryshimet e
përgatitura.

Treguesit e
monitorimit

..%*6HNUHWDULDWL
7HNQLN
'UHMWRULWs
SsUNDWsVHSUDQs
03d66+%

..%*6HNUHWDULDWL
7HNQLN
'UHMWRULWs
SsUNDWsVHSUDQs
03d66+%

Mekanizmat
monitorues dhe
vlerësues
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Qëllimet
strategjike

Objektiv 1.3.
Ndërgjegjësimi i opinionit
publik, sidomos i grave
dhe vajzave
të reja, lidhur
me të drejtat ligjore
që atyre iu
takojnë.

Objektivat
6SHFL¿NH

1.3.1.
Përkthimi zyrtar
dhe botimi i konventave ndërkomEsWDUHWsUDWL¿NXDUD
nga vendi ynë,
veçanërisht ribotimi i Konventës
CEDAW, protokolli
shtesë, si dhe dokumentave të tjera
ligjore në përputhje
me legjislacionin
e BE

1.2.5.
Zbatimi i Ligjit
Nr.9131, datë
08.09.2003 “Për
Rregullat e Etikës
në Administratën
Publike”, në lidhje
me “paraqitjen e
nëpunësit”

Veprimet që
duhen ndërmarrë

Koha e
realizimit

0LQLVWULWsH
OLQMsV
03d66+%
2-)Ws
2UJDQL]DWDW
1GsUNRPEsWDUH



0LQLVWULWsHOLQMsV -DQDU
GKHLQVWLWXFLRQHW 4HUVKRU
HWMHUDTHQGURUH
03d66+%
.sVKLOOLL0LQL
VWUDYH
2UJDQL]PD
QGsUNRPEsWDUH
'RQDWRUsW

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnere

..%*6HNUHWDULDWL
7HNQLN
'UHMWRULWs
UHVSHNWLYHQs
0LQLVWULWsH
SsUIVKLUD
2UJDQL]DWD
TsSXQRMQs
QsIXVKsQH
Ws'UHMWDYHWs
1MHULXW
.RQYHQWDWH
SsUNWK\HUDGKH
WsERWXDUD
1XPULLERWLP
HYH]\UWDUHWs
VKSsUQGDUDG
OLVWDHLQVWLWX
FLRQHYH
UUHWKHYHNX
MDQsVKSsUQGDUs
ERWLPHW
7sSsUOORJD
ritet

3URFHGXUDW
HWHM]JMDWXUD
SsU]\UWDUL]
LPLQH
SsUNWKLPHYH
PXQGWs
QGLNRMQsQs
DIDWHWNRKRUH

Mekanizmat
monitorues
dhe vlerësues
..%*6HNUHWDULDWL
7HNQLN
'UHMWRULWsSsU
NDWsVHSUDQs
03d66+%

Treguesit e
monitorimit

5UHJXOODWHSsU
JDWLWXUDQsED]s
WsOLJMLW
=EDWLPLL
UUHJXOORUHVVs
EUUHQGVKPHWs
LQVWLWXFLRQHYH

Supozimet/
vështirësitë

1XNNDNRVWR 0RVNXSWLPL
¿QDQFLDUH
QJDDQDH
YHWsLQVWL
WXFLRQHYHL
UsQGsVLVsTs
NDSsUJDWLWMD
HUUHJXOORU
HYH

Burimet/
buxheti
000/Lekë
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Objektivat
6SHFL¿NH

Objektiv 2.1.
Rritja e numrit të grave
dhe vajzave
në vendimmarrjen
politike

Qëllimet
strategjike

Qëllimi 2
Fuqizimi i
gruas nëpërmjet rritjes së
pjesëmarrjes
së saj në vendimmarrje.

2.1.1.
5LVKLNLPLLOLJMLW
HOHNWRUDOGKH
PEsVKWHWMDHYHS
ULPHYHTsV\QRMQs
UULWMHQHQXPULWWs
JUDYHGKHYDM]DYH
QsSDUODPHQW
DSRQsVWUXNWXUDW
YHQGLPPDUUsVHQs
QLYHOORNDO

1.3.2.
2UJDQL]LPLL
)XVKDWDYH6HQVLEL
OL]XHVH³7sGUHMWDWH
JUDYHMDQsWsGUHMWD
QMHUs]RUH´VHQVL
ELOL]LPLQsOLGKMH
PHOHJMLVODFLRQLQ
NRPEsWDUGKH
QGsUNRPEsWDU

Veprimet që
duhen ndërmarrë





3DUWLWsSROLWLNH
3DUODPHQWL
0HGLD
2-)GKHUUMHWHW
HJUDYHGKH
YDM]DYH
03d66+%

Koha e realizimit

0LQLVWULWsH
OLQMsV
03d66+%
'6+%
2-)Ws
2UJDQL]DWDW
1GsUNRPEsWDUH

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnere



7sSsUOORJD
ULWHWQsED]s
WsQXPULWWs
WUDMQLPHYHTs
GR]KYLOORKHQ
QsSUHIHN
WXUDWHYHQGLW

Burimet/
buxheti
000/Lekë

6KW\UMDH
DIDWHYH
NRKRUHSsU
PLUDWLPLQH
QGU\VKLPHYH
QsOLJM
.OLPDH
DVKSsUSROL
WLNHPXQG
WsIUHQRMs
LQLFLDWLYsQ
HJUDYHGKH
YDM]DYHSsU
W¶X

0XQJHVDH
EXULPHYH
PXQGWs
FRMsQsPRV
PEXOLPLQH
SORWsWsWs
SUHIHNWXUDYH

Supozimet/
vështirësitë

..%*-
6HNUHWDUL
DWL7HNQLN
.6+%
'UHMWRULWs
UHVSHNWLYHQs
0LQLVWULWsH
SsUIVKLUD
2UJDQL]DWD
TsSXQRMQs
QsIXVKsQH
Ws'UHMWDYHWs
1MHULXW

..%*-
6HNUHWDUL
DWL7HNQLN
.6+%

'UDIWOLJMLL
SsUJDWLWXU
/LJMLLPLUDWXDU
GKHLERWXDUQs
ÀHWRUHQ]\UWDUH
.XRWDHFLWXDU
7UDMWLPLLGLV
NULPLQLPLWPH
ED]sJMLQRUHQs

Mekanizmat
monitorues
dhe vlerësues

WUDMQLPHW
GLWRUHQs
SUHIHNWXUDWH
YHQGLW
/LVWDHSMHV
PDUUsVYH
0DWHULDOHWH
VKSsUQGDUD

Treguesit e
monitorimit
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Qëllimet
strategjike

Veprimet që duhen
ndërmarrë

2.2.1.
Nxitja e prurjeve
të vlerave të reja
në jetën politike,
formave të reja të
trajtimit të nevojave
të shoqërisë, si dhe
rritjes së solidaritetit dhe barazisë
në ndërtimin e një
shoqërie më demokratike e më

Objektivat
6SHFL¿NH

Objektiv 2.2.
Rritja e
ndërgjegjësimit
të shoqërisë
shqiptare për
pjesmarrjen
aktive të grave
dhe vajzave në
politikë.

Media
OJF dhe rrjetet
e grave dhe
vajzave
MPÇSSHB

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnere

Burimet/
buxheti
000/Lekë

10.000

Koha e
Realizimit

2007 - 2010

Numri i grave
dhe vajzave në
forumet drejtuese
te Partive Politike si dhe atyre
të zgjedhura në
Kuvendin e Shqipërisë
Mjedis i përmirësuar për gratë dhe

SROLWLNsQVKT
LSWDUHMRVLQMs
SUREOHPVKTHWs
VXHVYHWsPSsU
JUDWsGKHYDM]DW
SRUHGKHVLQMs
SDDIWsVLHSDUWLYH
SROLWLNHGKHPs
JMHUsHWsJMLWKs
VKRTsULVsVKTLS
WDUH

SsUIVKLUsQs
YHQGLPPDU
UMHSDYDUs
VLVKW
NXRWsVVs
YHQGRVXU

Vështirësi të
lidhura me
mentalitetin,
veçanërisht
kur bëhet
fjalë për prurje të vlerave
apo formave
të reja.
Vështirësi në
aplikimin e
koncepteve
për shkak të

Treguesit e
monitorimit

Supozimet/
vështirësitë

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%

Mekanizmat
monitorues
dhe vlerësues
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Qëllimi 3
Fuqizimi
ekonomik
i gruas
dhe rritja e
mundësive
të saj për
punësim

Qëllimet
Strategjike

Objektiv
3.1.
Rritja e numrit të projekteve apo
programeve
të cilat nxisin

Objektivat
6SHFL¿NH

3.1.1.
Studim mbarëkombëtar mbi vendin
që zenë gratë dhe
vajzat në tregun
formal të punës; si

paqësore.

Veprimet që
Duhen Ndërmarrë

MPCSSHB
Sherbimi
Kombetar i
punesimit
OJF-te
INSTAT

Institucionet
Përgjegjëse
dhe Partnere

2007-2010

Koha e
Realizimit

Të përllogaritet

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Pamjaftueshmëria
e burimeve
mund të cojë
QsNX¿]LPLQ
e metodave të
studimit apo
dhe

mungesës së
burimeve dhe
kapaciteteve
përkatëse.

Supozimet/
Vështirësitë

Dy studimet e
realizuara
Botimi dhe
shpërndarja e
studimeve
Gjetjet dhe

vajzat pjesmarrëse në
politikë
Manifestimi i
vlerave të solidaritetit, vecanërisht në brezin
e ri.
Modelet e reja
në politikë;
Mënyra e komunikimit transparenca ndaj
publikut,
1XPULLSHUVR
QDYHWsWUDMQXDU
SsUKDUWLPLQH
SROLWLNDYH

Treguesit e
Monitorimit

..%*-
6HNUHWDUL
DWL7HNQLN
.6+%
2-)GKHSDUW
QHUs

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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GKHNXDOL¿
NLPSURIH
VLRQDO

Qëllimet
Strategjike

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

3.1.3.
+DUWLPLLSROLWLNDYHWs
SXQsVLPLWPHNRKsWs
SMHVVKPH SDUWWLPH 
SsUJUDWsQsQHYRMs

GKHPELYHQGLQTs
IRUPLPLQ
]HQsJUDWsGKHYDM]DW
SURIHVLRQDO
QsSXQsVLPLQLQIRUPDO
GKHSXQsVL
PLQHJUDYH
GKHYDM]DYH
VLGKHVKWULUMD
HNsW\UHSUR
MHNWHYHHGKH
Qs]RQDW
UXUDOH
3.1.2.
=JMHULPLLVKsUELPLW
WsSXQsVLPLWSsUJUDWs
GKHYDM]DWQsQHYRMs
GKHUULWMDHSsUIVKLUMHV
VsNsWLMWDUJHWLQs
SURJUDPHWHQ[LWMHVVs
SXQsVLPLWGKHIRUPLPLW
SURI

Objektivat
6SHFL¿NH





03d66+%
6+.3
'RQDWRUsW
4HYHULD
2-)
3XQsGKsQsVLW

Koha e
Realizimit

03&66+%
3DUWQHUsW
QGsUNRPEsWDUs
2-)
%L]QHVL

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere





Burimet/
Buxheti
000/lekë

.sWRSROL
WLNDPXQGWs
UUH]LNRMQsWs
NWKHKHQQs
GRPLQXHVH
SsUSXQsVL
PLQH

1XPULLJUDYH
QsQHYRMsSHU
¿WXHVHQJDSX
QsVLPLPHNRKs
WsSMHVVKPH

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%
2-)Ws
$NWRUsWH

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%
2-)*UXSHWH
LQWHUHVLW
0XQJHVDH
VKsUELPHYH
WsWMHUDVRFL
DOHPXQGWs
SHQJRMsJUDWs
GKHYDM]DWWs
SXQsVRKHQ

5ULWMDHQXPULW
WsJUDYHGKH
YDM]DYHWsNXDOL
¿NXDUDGKHWs
SXQsVXDUD

Mekanizmat
monitorues dhe
Vlerësues
SULYDWsWsLQWHUH
VXDUQsIXVKsQH
SXQsVLPLW

Treguesit e
Monitorimit

në shtrirjen e rekomandimet
tyre në mbarë për përmirësivendin.
min e politikave
të punësimit dhe
fuqizimit ekonomik të grave
dhe vajzave.

Supozimet/
Vështirësitë
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Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH

3.1.4.
1GsUWLPLLQMs
VLVWHPLWsULLQIRU
PDFLRQLQsQLYHOLQ
THQGURUGKHYHQGRU
PHTsOOLPVLJXULPLQ
HQMsTDVMHMHGKH
DNVHVLWsEDUDE
DUWsWsJUDYHGKH
YDM]DYHQsPDUUMHQ
HLQIRUPDFLRQLW
SXEOLNPELWsGUH
MWsQSsUSXQsVLP
GKHOHJMLVODFLRQLQ
HSXQsVLQIRPEL
WUHJXQHSXQsVDN
VHVLQQGDMHGXNLPLW
GKHIRUPLPLWSURIH
VLRQDODNVHVLQQGDM
SURQsVGKHNUHGLVs

Veprimet që
Duhen Ndërmarrë

03d66+%
6KsUELPL.RP
EsWDUL3XQsVLPLW
,QVWLWXFLRQHW
EDQNDUH
2-)Ws

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere



Koha e
Realizimit

7sSsUOORJD
ritet

Burimet/
Buxheti
000/lekë

9sVKWLUsVLDQs
SsUGRULPLQH
WHNQLNDYHWs
QGU\VKPHSsU
PDUUMHQHLQIR
SVKLQWHUQHWL 
PXQGWsSHQJRMs
QsPEXOLPLQH
JMLWKsWHUULWRULW
PHLQIRUPDFLR
QLQSsUNDWsV

grave dhe
vajzave në
përgjithësi.

Supozimet/
Vështirësitë

përfshirë në
fushën e punësimit

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

..%*-6HNUH
1XPULLSHUVRQ
DYHWsWUDMQXDUGKH WDULDWL7HNQLN
.6+%
LQIRUPXDU
2-)Ws
$NWRUsWHSsUI
:HEVLWHLQGsU
WXDU
VKLUsQsIXVKsQ
HSXQsVLPLW
1XPULLERWLPHYH
WsVKSsUQGDUD

Treguesit e
Monitorimit
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Qëllimet
Strategjike

Objektiv 3.2.
5ULWMDHQXP
ULWWsJUDYH
GKHYDM]DYH
VLSsUPDUUsVH
SsUPHVGKsQLHV
VsPXQGsVLYH
SsUPsVKXPs
DNVHVQsSURQs
NDSLWDOGKH
NUHGLWLPH

Objektivat
6SHFL¿NH

3.2.1.
0EsVKWHWMDHLQLFLD
WLYDYHSsUQJULWMHQH
SURJUDPHYHWsNUHG
LWLPLWWsJUDYHGKH
YDM]DYHQsSsUPMHW
SLORWLPLWQsG\]RQD
PHTsOOLPQ[LWMHQH
VLSsUPDUUMHV

3.1.5.
Ndërtimi i programeve me subvencionim të pagës për
kategori të përjashtuara grash, gratë
kryefamiljare, gra e
YDM]DWsWUD¿NXDUD
e te dhunuara, afër
moshës së pensionit,
invalide ose me
DIWsVLWsNX¿]XDUD

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

0LQLVWULDH(NR
QRPLVs
03d66+%
2-)
6+66+
'RQDWRUsW
$JMHQVLNUHGLWLPL
EDQNDW

03d66+%
'RQDWRUsW
4HYHULD
2-)
2SHUDWRUsSULYDWs

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere





Koha e
Realizimit



Burimet/
Buxheti
000/lekë

0HQWDOLWHWL
Qs]RQDWH
V\QXDUD
PELDNVHVLQ
HJUDYHGKH
YDM]DYHQs
SURQDGKH
NUHGLWLPH
PXQGWs
SHQJRMs
RVHWMHWsU
VRMsIRNXVLQH
QGsUK\UMHV

0XQJHVDH
WUDQVSDUHQFsV
GKHHNRQ
WUROOLWPXQG
WsFRMsQs
PRVSsU¿WL
PLWUHDOLVKW
WsJUXSHYHWs
V\QXDUD

Supozimet/
Vështirësitë

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

+LVWRULWs
VXNVHVVKPHWs
JUDYHVLSsU
PDUUsVHQs
G\]RQDWH
SLORWXDUD
1XPULLDN
WLYLWHWHYHWs
VXNVHVVKPHWs
UHDOL]XDUDQJD

$JMHQVLNUHG
itimi
%DQNDW
6KRT&LYLOH

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%

1XPULLJUDYH ..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
GKHYDM]DYH
.6+%
QsQHYRMsTs
SsU¿WRMQsQJD
SURJUDPLL
VXEYHQFLRQLP
WsSDJsV

Treguesit e
Monitorimit
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Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH

Koha e
Realizimit



Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

03d66+%
'RQDWRUsW
'KRPDWH
7UHJsWLVs
2-)Ws

Veprimet që
Duhen Ndërmarrë

3.2.2.
Nxitja e zhvillimit
të bizneseve të
vogla të menaxhuara nga gratë dhe
vajzat, përmirësimi
LSsU¿WLPHYHWsW\UH
nëpërmjet: programeve te rigjallërimit intensiv,
NsVKLOODYH¿QDQFLare dhe të marketingut, trajnimeve
për menaxhim,
përmirësimit të
produkteve, ristrukturimit të burimeve
njerëzore.

Burimet/
Buxheti
000/lekë

0HQGsVLDHNULMXDU
QsPsQ\UsQHRUJD
QL]LPLWWsEL]HVHYH
WsYRJODPXQGWs
SHQJRMsULVWUXNWXUL
PLQHEXULPHYH
NU\HVLVKWQMHUs]RUH

0XQJHVDHEXUL
PHYHPXQGWsFRMs
QsPRVUHDOL]LPLQ
HSORWsWsSUR
JUDPHYHWsSODQL¿
NXDUD

Supozimet/
Vështirësitë

5ULWMDHQXPULW
WsEL]QHVHYH
WsYRJODWs
PHQD[KXDUD
QJDJUDWsGKH
YDM]DW
)XTL]LPLL
EL]QHVHYH
HN]LVWXHVH
1XPULL
SMHVPDUUsVYH
QsSURJUDPHW
GKHWUDMQLPHW
SsUNDWsVH
5ULWMDH
VKLWMHYHWs
SURGXNWHYH
FLOsVLDHSsU
PLUsVXDU

gratë dhe
vajzat e zonave
sub-urbane dhe
rurale, që kanë
SsU¿WXDUQJD
programet e
kreditimit

Treguesit e
Monitorimit

6KRTsULDFLYLOH

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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Objektivat
6SHFL¿NH

Objektiv
4.1.
3sUPLUsVLPL
LSURJUDPHYH
VKNROORUHTs
SURPRYR
MQsEDUD]LQs
JMLQRUHVL
GKHSsU
PLUsVLPLL
SMHVsPDU
UMHVVsJUDYH
GKHYDM]DYH
QsPsVLPG
KsQLHSODQL
¿NLPLQGKH
PHQD[KLPLQ
HDUVLPLW

Qëllimet
Strategjike

Qëllimi 4
Promovimi
i aksesit të
barabartë të
grave dhe
vajzave në
arsimin cilësor;

4.1.2.
3sUPLUsVLPLGKH
ULVKLNLPLQsPsQ\Us
WsYD]KGXHVKPHL
SURJUDPHYHVKNRO
ORUHGKHWHNVWHYH
PsVLPRUHSsUVWH
ULRWLSHWJMLQRUH

4.1.1.
7UDMWLPLLJMLQLVs
QsSsUPMHWWHPDYH
WsYHoDQWDQsOsQGs
SsUNDWsVHVLGKH
QsSsUPMHWIXWMHVVs
OsQGsYHWsYHoDQWD
PELNsWsosVKWMHTs
QsKDUWLPLQHNXU
ULNXODYHPsVLPRUH
XQLYHUVLWDUH

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

,QVWLWXWLL.XU
ULNXODYH,QVWL
WXWLL6WXGLPHYH
*MLQRUH
2-)WsHNVSHUWH
WsIXVKsV

0$6+
,QVWLWXWLL.XUUL
NXODYH
8QLYHUVLWHWHW
.DWHGUDW

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere





Koha e
Realizimit

1XNND
NRVWR



Burimet/
Buxheti
000/lekë

Treguesit e
Monitorimit

0RVNXVKWLPL
LYsPHQGMHVVs
GXKXUSsUULVKL
NLPLQQsPsQ\Us
WsYD]KGXHVKPH

3URJUDPHVKNRO
ORUHWsULVKLNXDUD
QsQSHUVSH
NWLYsQHEDUD]LVs
JMLQRUH

.XUULNXODWH
0XQJHVDH
SsUPLUsVXDUD
LQWHUHVLWQJD
'HSDUWDPHQWHWs
YHFDQWDVLSD
VRMsHPXQJHVsV
VsLQIRUPDFLRQLW
PELSsUIVKLUMHQH
FsVKWMHYHWsSsU
NDWsVLVsJMLQRUH
QsWsJMLWKD
IXVKDW JHQGHU
FURVVFXWWLQJ
LVVXH

Supozimet/
Vështirësitë

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%
0$6+

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%
,QVWLWXWLL6WXGL
PHYH*MLQRUH

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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Qëllimet
Strategjike

Objektiv
4.2.
)RUFLPLL
NDSDFLWHWHYH
WsLQVWLWX
FLRQHYH
DUVLPRUHSsU
WsLQWHJUXDU
osVKWMHWGKH
NRQFHSWHWH

Objektivat
6SHFL¿NH

4.2.1.
3sUJDWLWMDHPRGX
OHYHWsWUDLQLPLWWs
PsVXHVYHNXLQWH
JURKHWJMLQLDVLWHPs
VSHFL¿NHGKHNXWs
SsUIVKLKHWGLDORJX
SULQGPsVXHV

4.1.3.
&DNWLPLLDQDO
L]sVJMLQRUHVL
QMsQJDNULWHUHWH
UsQGsVLVKPHSsU
SsU]JMHGKMHQH
WHNVWHYHPsWsPLUD
SsUERWLP WHNVWLL
PsVXHVLWQ[sQsVLW
GKHPDWHULDOHWsWMHUD
GLGDNWLNHQGLKPsVH
JXLGDWSsUPsVXHV
PRGXOHWHWUDLQLPLW
VLGKHPHWRGRORJMLQs
HGKsQLHVVsWUDLQL
PHYHSsUPsVXHV 

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë



Koha e
Realizimit

0$6+

,QVWLWXWLL
VWXGLPHYH
SHGDJRJMLNHGKH
NXUULNXODYH
,QVWLWXWLL6WXGL
PHYH

,QVWLWXWLL.XU
ULNXODYH
0$6+
,QVWLWXWLL6WXGL
PHYH*MLQRUH

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

7sSsUOORJD
ritet

1XNNDNRVWR

Burimet/
Buxheti
000/lekë

0XQJHVDHND
SDFLWHWHYHPXQG
WsFRMsQsPRV
SsUGRULPLQVDNWs
WsDQDOL]sVJMLQRUH
VLNULWHUSsU]JMHG
KsV

Supozimet/
Vështirësitë

0RGXOHWH
SsUJDWLWXUD

6LVWHPGKH
SURoHGXUD
WsTDUWDSsU
DQDOL]sQ
JMLQRUHQs
SsU]JMHGKMHQ
HWHNVWHYH

Treguesit e
Monitorimit

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%
.RPLVLRQHWH
SsU]JMHGKMHVVs
WHNVWHYH

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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Qëllimet
Strategjike

barazisë
gjinore në
SODQL¿NLPLQ
zbatimin dhe
monitorimin
në arsim;

Objektivat
6SHFL¿NH

4.2.3.
5ULWMDHQXPULWWs
JUDYHGKHYDM]DYH
WsSsUIVKLUDQs
PHQD[KLPLQH
VKNROODYHQsSsU
PMHWHPsULPLWWs
W\UHQsSR]LFLRQH
GUHMWXHVHGKHQs
DUUDQ[KLPHWsWMHUD
LQVWLWXFLRQDOH

4.2.2
7UDMQLPLLPsVXHVYH
WsFLNOLWWsXOsWGKH
DWLMWsPHVsPQs
NsWsGUHMWLP

Veprimet që
Duhen Ndërmarrë

0$6+0'
3O
'UHMWRULWsDUVL
more

0$6+
DA
2-)TsMDSLQ
WUDMQLPH

Gjinore
OJF që japin
trajnime

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere





Koha e
Realizimit

7sSsUOORJDULWHW

Burimet/ Buxheti
000/lekë

0HQWDOLWHWL
HJ]LVWXHVPXQG
WsEsKHWSHQJHVs
SsUDUULWMHQH
NsWLMREMHNWLYLQs
]RQDWsFDNWXDUD

0XQJHVDH
EXULPHYHPXQG
WsFRMsQsPRV
PEXOLPLQH
JMLWKsYHQGLW

Supozimet/
Vështirësitë

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

1XPULL
JUDYHGKH
YDM]DYHWs
HPsUXDUD
ULVKWD]LQs
PHQD[KLPLQ
HVKNROODYH
QsSUHIHN
turat

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%

..%*-6HNUH
1XPULL
PsVXHVYHWs WDULDWL7HNQLN
WUDMQXDUQs
.6+%
3UHIHNWXUD
3ROLWLNDWs
TDUWDGKH
H¿NDVHSUR
JMLQRUHQs
DUVLP

Treguesit e
Monitorimit

68

Qëllimet
Strategjike

4.3.1.
6WXGLPPEDUsNRP
EsWDUSsUTsQGULPHW
VKRTsURUHGKHNXO
WXURUHQsOLGKMHPH
DUVLPLPLQHYDM]DYH
GKHSMHVsPDUUMHQH
JUDYHGKHYDM]DYH
QsYHQGLPPDUUMHQs
DUVLP

Objektiv 4.3.
3sUPLUsVLPL
LTsQGULPHYH
VKRTsURUHGKH
NXOWXURUHWs
NRPXQLWHWHYH
GKHIDPLOMHYH
TsSURPRYR
MQsYOHUDWGKH
UsQGsVLQsH
DUVLPLPLWWs
YDM]DYHGXNH
SsUIVKLUsUROHW
GKHNRQWULEX
WHWHJUDYHGKH
YDM]DYHQs]KYLO
OLP

4.3.2.
1GsUPDUUMDHQMs
IXVKDWHQGsUJMHJMsVL
PLED]XDUQs
WsGKsQDWHVWX
GLPLWSsUVKNROODW
SULQGsULWGKHNRPX
QLWHWHWVLGRPRV

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

Objektivat
6SHFL¿NH

0$6+2-)Ws
GKHLQVWLWXWHWs
VSHFLDOL]XDUD
VWXGLPRUH
0HGLD

0$6+
2-)
3/
'RQDWRUsW

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere





Koha e
Realizimit





Burimet/
Buxheti
000/lekë

-RJMLWKPRQs
MDQsYHWsP
PHQWDOLWHWL
GKHPXQJHVDH
LQIRUPDFLRQLW
IDNWRUsWTs
LQÀXHQFRMQs
QGsUSUHUMHQH

%XULPHWH
SDPMDIWXHVKPH
PXQGWsFRMQs
QsNX¿]LPLQ
H]RQDYHWs
PEXOXDUD

Supozimet/
Vështirësitë

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

1XPULLSRV
..%*-6HNUH
WHUDYHÀHWs
WDULDWL7HNQLN
SDORVMHYHGKH
.6+%
ELVHGDYHWs
UHDOL]XDUDQs
SUHIHNWXUD

5H]XOWDWHWGKH
UHNRPDQGLPHWH
GKsQD

6WXGLPLL
SsUIXQGXDUGKH
LERWXDU

Treguesit e
Monitorimit

69

Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH



Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

..%*-6HNUH
1XPULLPs
WDULDWL7HNQLN
VXHVYHWs
.6+%
DQJD]KXDU
QsIXVKDWDW
QGsUJMHJMsVXVH
QZ%DVKNL
1XPULL
VKWsSLYHGKH
IVKDWUDYHWs
YL]LWXDUSsUNsWs
TsOOLP
9sVKWLUsVLDH
LQIUDVWUXNWXUsV
Qs]RQDWH
ODUJsWDPXQGWs
EsKHWSHQJHs
SsUPRQLWRULP
WsVDNWs



4.3.3.
3sUIVKLUMDHPsVXHVsYH
GKHPsVXHVHYHQsIXVK
DWsQHQGsUJMHJMsVLPLW
VKWsSLPsVKWsSLQs
]RQDWUXUDOHGKHWs
ODUJsWDSsUDUVLPLPLQH
YDM]DYHGKHJUDYH
0$6+
'$5
6WD¿SHGDJRJMLN
NRPXQLWHWHWGKH
SULQGsULW
6KRTDWDWHPs
VXHVsYH

1XPULQsUULWMH
LYDM]DYHTsYD
]KGRMQsDUVLPLQ
SsUWHMDUVLPLW
¿OORUQs]RQDW
UXUDOH

DUVLPLWWHN
YDM]DW0XQJ
HVDHLQIUD
VWUXNWXUsVVMHOO
JMLWKDVKWX
QGsUSUMHUMHQH
DUVLPLPLW

Burimet/
Buxheti
000/lekë

në zonat e largëta dhe
rurale, mbi rëndësinë
GKHSsU¿WLPHWHDUVLPLW
të vajzave duke përfshirë dhe vazhdimin
e arsimimit për vajzat
SsUWHMDUVLPLW¿OORU

Koha e
Realizimit

Treguesit e
Monitorimit

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Supozimet/
Vështirësitë

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

70

Qëllimet
Strategjike

5.2.1.
=JMHULPLLUUMHWLWWs
VKsUELPHYHNRPX
QLWDUHQsSsUPMHW
SLORWLPLWQsWUH
]RQDSsUJUDWsGKH
YDM]DWQsQHYRMs
YHFDQsULVKWSsUDWR
URPHGKHHJM\SWMDQH
VLGKHJDUDQWLPLL
TsQGUXHVKPsULVsVs
IXQNVLRQLPLWWsW\UH

Objektiv
5.2.
6KWULUMDQsWs
JMLWKsYHQGLQ
HVKsUELPHYH
NRPXQLWDUH
SsUJUDWsGKH
YDM]DWPH
SUREOHPH
VRFLDOH

5.2.2
5ULWMDHDNVHVLWSsU
NDWHJRULWsHJUDYH
GKHYDM]DYHQs
QHYRMsSsUW¶XLQIRU
PXDUPELED]sQOLJ
MRUHGRNXPHQWDWTs
VLJXURMQsPEURMWMHQ
VRFLDOHVLGKHLQVWL
WXFLRQHWSXEOLNHGKH
SULYDWHTsRIURMQs
NsWRVKsUELPH

Veprimet që
Duhen Ndërmarrë

Objektivat
6SHFL¿NH

03&66+%
6+66+
0),66+
)DNXOWHWLL6RFL
RORJMLVH
2-)Ws

0%
03&66+%
2-)Ws
'RQDWRUsW

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere





Koha e
Realizimit

7sSHUOORJDULWHW

7sSHUOORJDULWHW

Burimet/ Buxheti
000/lekë

$NVHVLL
XOsWQGDM
7HNQRORJMLVs
VsUHWs,QIRU
PDFLRQLW
0XQJHVDH
LQIUDVWUXN
WXUsVVs
LQIRUPDFLRQLW
Qs]RQDWH
ODUJHWDWs
YHQGLW UX
UDOHPDORUH

Supozimet/
Vështirësitë

1XPULLSHUVR
QDYHTsPDUULQ
LQIRUPDFLRQ
1XPULLERWLP
HYHVHQVLELOL
]XHVH
1XPULLSHUVR
QDYHWsWUDMQXDU

1XPULLVKsU
ELPHYHWsUHMD
WsQJULWXUDQs
]RQD
1XPULLJUDYH
GKHYDM]DYH
QsQHYRMsTs
SsU¿WRMQsQJD
NsWRVKsUELPH
,QIRUPDFLRQL
VWDWLVWLNRUSH
ULRGLN

Treguesit e
Monitorimit

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

71

6.1.1.
Rishikimi i Skemës e
Sigurimeve Shëndetësore me fokusin:
*UXSGLDJQR]DW
TsOLGKHQGLUHNWPH
VKsQGHWLQULSURGKXHV
7sGUHMWsQH
SsU¿WLPLWWsEDUQDYH
PH5LPEXUVLPQJD
EDVKNsVKRUWLEDVK
NsVKRUWMDHGKHNXU
DWRDWDQXNMDQsQs
PDUUsGKHQLHSXQH
NXUQMsULQJDDWD
sVKWsLVLJXUXDU 

Objektiv
6.1.
+DUWLPLGKH
SsUPLUsVLPL
LSROLWLNDYH
GKHSUR
JUDPHYH
VKsQGHWsVRUH
QsPsQ\Us
TsDWRW¶MX
SsUJMLJMHQ
GDOOLPHYH
JMLQRUHGKH
QHYRMDYH
VKsQGHWVRUH
WsJUDYH
YDM]DYHGKH
EXUUDYH
GMHPYH

Qëllimi 6
3sUPLUsVLPL
LVKsQGHWLW
WsSRSXOOVLVs
GXNHUULWXU
SsUJMLJMHQ
HVLVWHPLW
VKsQGHWs
VRUQGDM
QHYRMDYH
WsYHoDQWD
VKsQGHWsVRUH
WsJUDYH
YDM]DYHGKH
EXUUDYH
GMHPYH

6.1.2.
6LJXULPLLYDNVLQ
LPLWIDODVNXQGsU
+XPDQ3DSLOORPD
9LUXV +39 VLQMs
PMHWVKXPsH¿NDV
QsUHGXNWLPLQH
.DQFHULW&HUYLNDOWH
IHPUDW

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

Objektivat
6SHFL¿NH

Qëllimet
Strategjike

1XNND
NRVWR

3sUW¶X
SsUOORJD
ritur



06+
,6+3
2SHUDWRUsWSULYDW
6KRTDWDW
,6.6+

Burimet/
Buxheti
000/lekë



Koha e
Realizimit

,QVWLWXWL6LJXUL
PHYH6KsQGHWs
VRUH ,6.6+ 
,QVWLWXWLL6KsQ
GHWLW3XEOLN
0LQLVWULDH6KsQ
GHWsVLVs
3XVKWHWL4HQ
GURU
3XVKWHWL/RNDO
6KRTDWDH3D
FLHQWsYH
2-)H6KsQGHWLW

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Treguesit e
Monitorimit

1HYRMLWHW
SDUDSULMDHNsWLM
YDNVLQLPLPH
QMsIXVKDWs
QGsUJMHJMsVLPL
GKHHGXNLPLWs
YDM]DYHPEL
NXMGHVLQSsU
6K5

06+
..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

1XPULLIHPUDYH 06+
WsYDNVLQXDUD
,6+3
..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%

3sUIVKLUMDHJUXS
GLDJQR]DYH
/LVWDHEDUQDYH
PHULPEXUVLP

9RQHVDQsPL
6NHPDH6LJXUL
UDWLPLQHVNHPsV PHYHVKsQGHW
VsULVKLNXDU
VRUHHULVKLNXDU

Supozimet/
Vështirësitë

72

Qëllimet
Strategjike

6.2.1.
Mbledhja dhe
raportimi vjetor i
të dhënave të ndara
sipas gjinisë për të
ndjekur treguesit e
shëndetit për femrat
dhe meshkujt

Objektiv
6.2.
Rritja e njohurive dhe të
kuptuarit e
shëndetit të
femrave dhe
meshkujve,
si dhe të
nevojave të
tyre shëndetësore.

6.2.2.
)XVKDWsHHGXNLPLW
WsSRSXOOVLVsPEL
IHUWLOLWHWLQGKH
SsUJMHJMsVLVWsH
SsUEDVKNsWDWsEXU
UDYHGKHJUDYHSsU
QMsVKsQGHWIDPLOMDU
WsPLUs

Veprimet që
Duhen Ndërmarrë

Objektivat
6SHFL¿NH

2-)Ws

,QVWLWXWLL6KsQ
GHWLW3XEOLN

MSH
,6+3
,167$7

Burimet/
Buxheti
000/lekë





GKH 7sSHUOORJDULWHW
QsYD]KGLP

Institucionet
Koha e
Përgjegjëse dhe Realizimit
Partnere

Treguesit e
Monitorimit

%XULPHW
HSDPMDI
WXHVKPHPXQG
WsFRMQsQs
NX¿]LPLQ
H]RQDYHWs
QGsUK\UMHV

1XPULGKH
SsUPEDMWMDH
PHVD]KHYH
QGsUJMHJM
VXHVH
1XPULLHPLV
LRQHYH
0MHWHWHWMHUD
WsSsUGRUXUD
SsUUHDOL]LPLQ
HIXVKDWsV

7sGKsQDWGKH
0XQJHVDH
QMsPRGHOLWs 5DSRUWHWsGLV
SsUEDVKNsWSsU SRQXHVKPH
PEOHGKMHQH
WsGKsQDYHWs
GLVDJUHJXDUD
PXQGWsFRMs
QsYsVKWLUsVL
QsHSsUSXQ
LPLWWsW\UH

Supozimet/
Vështirësitë

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%
06+

..%*-6HNUH
WDULDWL7HNQLN
.6+%

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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Qëllimet
Strategjike

Objektiv 6.3.
Mbështetja dhe
të garantimi i
aksesit të plotë
dhe të barabartë në të gjitha
nivelet e shërbimit shëndetësor për gratë,
vajzat dhe
burrat, djemtë,
si dhe sigurimi
i dhënies së
shërbimeve
efektive shëndetësore për ta.

Objektivat
6SHFL¿NH

6.3.1.
Mbledhja e të
dhënave të ndara
sipas gjinisë për
përdorimin e shërbimeve shëndetësore shtetërore dhe
private.

6.2.3.
Zhvillimi i programeve shkollore
mbi ushqyerjen,
higjenën dhe plani¿NLPLQIDPLOMDUSsU
djemtë dhe vajzat.

MSH
Instituti i Shëndetit Publik
INSTAT,
Organizatat
kombëtare dhe
ndërkombëtare
në fushën e
shëndetit

MASH
MSH
Ekspertët
Donatorët
OJF

Veprimet që
Institucionet
Duhen Ndërmarrë Përgjegjëse dhe
Partnere

2007-2008

2007-2010

Koha e
Realizimit

Të llogaritet

Të llogaritet

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Mungesa e
një baze të
dhënash të
mëparshme

Kujdes duhet
treguar për të
përfshirë të
gjitha komunitetet

Supozimet/
Vështirësitë

Baza e të
dhënave të
ndara sipas
gjinisë.

Programet e
zhvilluara,
Numri i
nxënësve të
përfshirë

Treguesit e
Monitorimit

Baza e të dhënave të ndara
sipas gjinisë.

KKBGJ,
Sekretariati
Teknik,
KSHB

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH

6.3.4.
Angazhimi i burimeve
të mjaftueshme për
trajnimin e personelit
në të gjithë nivelet e
sistemit të dhënies së
shërbimeve shëndetësore.

6.3.3.
Vendosja e një sistemi
transporti emergjence
vecanërisht për gratë,
vajzat, si dhe angazhimi i komunitetit
SsUPHWRGDH¿NDVHQs
transportimin e grave/
vajzave në spital.

6.3.2.
Sigurimi i arritjes
lehtësisht nga gratë
dhe vajzave i qendrave apo klinikave
shëndetësore, si dhe
përshtatja me oraret e
tyre të punës.

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

OJF-të

MSH dhe institucionet derivate

Qendrat shëndetësore

Pushteti lokal

Pushteti vendor
Drejtoritë e Shëndetit Publik në
Rrethe

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

2008-2010

2008-2010

2008-2010

Koha e
Realizimit

Të llogaritet

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Pamjaftueshmëria
e burimeve
mund te coje
QHNX¿]LPLQ
e zonave te
nderhyrjes

Supozimet/
Vështirësitë

Burimet
njerëzore dhe
¿QDQFLDUHWs
angazhuara
për trajnim

Sistemi i
transportit i
vendosur nw
24 bashki

Oraret e
klinikave
dhe qendrave
shëndetësore
të përshtatura

Treguesit e
Monitorimit

KKBGJ,
Sekretariati
Teknik,
KSHB

MSH
KKBGJ,
Sekretariati
Teknik,
KSHB

MSH
KKBGJ,
Sekretariati
Teknik,
KSHB

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

75

Qëllimet
Strategjike

Objektiv 6.4.
Mbështetja
e dhënies së
shërbimeve
efektive
shëndetësore
për gratë,
vajzat, burrat, djemtë,
si dhe
promovimi i
shëndetit të
mirë, nëpërmjet masave
parandaluese dhe
zvogëlimit
të faktorëve
të rrezikut
në shëndetin
e grave dhe
vajzave.

Objektivat
6SHFL¿NH

6.4.1
Kryerja e fushatave
vjetore depistuese
3DSWHVWPDPRJUD¿
etj) për ekzaminime të
domosdoshme që ndihmojnë përmirësimin
e cilësisë së jetës së
grave dhe vajzave.

6.3.5.
3sUIVKLUMDHSHUV
SHNWLYsVJMLQRUHVL
SMHVHHNXUULNXOsVVs
)DNXOWHWLWWs0MHNsVLVs
GKHWs6KNROOsVVs
/DUWsWs,QIHUPLHULVs

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

MSH
ISKSH
ISHP
Shërbimet private
Donatorët
Ekspertet

0$6+
)DNXOWHWLLPMHN
VLVH
8QLYHUVLWHWLL
,QIHUPLHULVs
(NVSHUWHW

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

2007 Gjate
gjithe periudhes

HQs
YD]KGLP

Koha e
Realizimit

Të llogaritet

Burimet/
Buxheti
000/lekë

.X¿]LPL
ne burime
mund te
coje ne
ngushtimin
e zonave te
nderhyrjes

Supozimet/
Vështirësitë

Numri i depistimeve të
bëra
Numri i
zonave te
nderhyra

Kurrikula e
përmirësuar

Treguesit e
Monitorimit

KKBGJ,
Sekretariati
Teknik,
KSHB

KKBGJ,
Sekretariati
Teknik,
KSHB

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

7.1.1.
1GsUJMHJMsVLPLSsU
UHGXNWLPLQHJMXKsV
VHNVLVWHQsPHGLD
GKHSURPRYLPLL
SsUGRULPLWWsJMXKsV
TsUHÀHNWRQSDULPHW
HEDUD]LVsJMLQRUH

Objektivat
6SHFL¿NH

Objektiv 7.1.
Rritja e
ndërgjegjësimit
dhe cilësisë së
informimit të
publikut për
kapërcimin e
steriotipeve
gjinore dhe
rëndësinë e arritjes së barazisë gjinore në
shoqëri, nëpërmjet politikave
dhe produkteve
të ndryshme në
fushën e medias.

Qëllimet
Strategjike

Qëllimi 7
Përmirësimi
i rolit të
medias për
një mentalitet të ri, që
i përgjigjet
zhvillimit të
kohës, lidhur
me barazinë
gjinore në
shoqëri dhe
rritjen e
përfaqësimit
të grave dhe
vajzave në
këtë profesion.
6KRTDWDWHJD]H
WDULVs
0HGLDHVKNUXDU
GKHHOHNWURQLNH
,QVWLWXWLLPHGL
DYHWsOLUD
03d66+%
)DNXOWHWLL6KNHQ
FDYH6RFLDOH
)DNXOWHWLL*D]H
WDULVs
2-)

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Burimet/
Buxheti
000/lekë

GKHQs 7HOORJDULWHW
YD]KGLPsVL

Koha e
Realizimit

Supozimet/
Vështirësitë

8GKs]XHVL
SsUIXQGXDU
5HGXNWLPLL
UHNODPDYHNX
JUDWsGKHYDM]DW
WUDMWRKHQVL
REMHNWHVHNVL
IXVKDWDWSsU
LQIRUPLPLQH
SXEOLNXWUUHWK
SUREOHPHYH
GKHosVKWMHYH
JMLQRUHQs
6KTLSsUL
0LQXWD]KLGKH
KDSsVLUDQs
PHGLDQHOHN
WURQLNHGKHWs
VKNUXDU
6SRWWHOHYL]LY
.ULMLPLGKH
IXQNVLRQLPL
LQMsVLYHWs
PRQLWRULPLWWH
PHGLDV

Treguesit e
Monitorimit

..%*-
6HNUHWDULDWL
7HNQLN
.6+%

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

77

1JULWMDH
VWUXNWXUDYH
LQIRUPXHVH
PELGKXQsQ
QsIDPLOMH

8.1.1.2
9OHUsVLPLLVLWXDWsV
VsGKXQsVQsQLYHO
NRPXQLWDUSsUJUDWs
GKHIsPLMsW
03&66+%
2-)
)DNXOWHWLLVKNHQ
FDYHVRFLDOH

8.1.1.1
1JULWMDGKHIRUFLPLL
03/
]\UDYHWsNRPXQLNLPLW 03&66+%
T\WHWDUQsQLYHOORNDO
2-)
0HGLD

Objektivi
8.1.1

Qëllimi 8.1
7sUULWHWGKH
]KYLOORKHW
QGsUJMHJMsVL
mi i
VKRTsULVs
NXQGsU
GKXQsVQs
IDPLOMHGKH
PDVDYHSsU
WsQGLKPXDU
YLNWLPDW
QsSsUPMHW
QGU\VKLPLWWs
TsQGULPHYH.

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

Objektivat
6SHFL¿NH

Qëllimet
Strategjike





Koha e
Realizimit



1XNNDNRVWR

Burimet/
Buxheti
000/lekë

0RVNXSWLPL
LUsQGsVLVs
VsNRPX
QLNLPLWPH
T\WHWDUsW

Supozimet/
Vështirësitë

03/
03&66+%
2-)

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

MPCSSHB
Argumenta
per politikëbërësit në
nivel qendror
dhe lokal për
të ndërmarrë
veprime
konkrete dhe
H¿NDVHNXQGsU
dhunës në
familje

=\UDH¿NDVH
WsLQIRUPLPLW
WsSXEOLNXW

Treguesit e
Monitorimit

78

Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH

8.1.2.1.1
7sQJULKHWQMsJUXS
VKNHQFRUSsUULVKLNL
PLQHNXUULNXOsV

8.1.1.4
Ndërmarrja e studimeve për të matur incidencën & prevalencën
e fenomenit të dhunës
ndaj fëmijëve, grave/
vajzave dhe të moshuarve në familje, për
të përcaktuar grupe
VSHFL¿NHWsSDVRMDYH
shëndetësore.

8.1.1.3
+DUWLPLGKHUHDOL]LPL
LQMsVWUDWHJMLHLQIRUP
XHVHSsUVKNDWsUULPLQ
HWDEXYH

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

0$6+ 4.$93

Ministria e Shëndetësisë,
MPÇSSHB
Fakulteti i Shkencave Sociale
ISHP
OJF
Donatorët

2-)
0HGLD
)DNXOWHWLLVKNHQ
FDYHVRFLDOH

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere



2008 - 2012



Koha e
Realizimit





Burimet/
Buxheti
000/lekë

Informimi i
publikut

Treguesit e
Monitorimit

3DNQs
QXPsU

0XQJHVDH
WHNQRORJMLVs

9sVKWLUsVLDH 3XEOLNLPLL
UDSRUWLPLWWs JMHWMHYHWs
GKXQsVSUHM VWXGLPLWYH
WsPRVKXD
UYH

Supozimet/
Vështirësitë

0$6+,.6
6SHFLDOLVWs
WsGKXQsVQs
IDPLOMH

9OHUsVLP
VDVLRULUDVWHYH
WsYLNWLPDYH
WsGKXQsVQs
IDPLOMH

OJ F
MPCSSHB

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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dhuna në
familje është
e papranueshme dhe
të aftësohen
të bëjnë
zgjedhje të
mirë-informuara.

Qëllimet
Strategjike

Objektivi
8.1.2.2 Të
rishikohen
planet mësimore,

Objektivat
6SHFL¿NH

MASH &OJF
MPÇSSHB

IKS, QTKA
MASH&INSIKS,
Shtëpitë Botuese

8.1.2.1.3
Të përcaktohen
REMHNWLYDVSHFL¿NH
për lendët e edukatës shoqërore dhe
qytetare

8.1.2.2.1
Të rishikohen programet për traitimin
e dhunës në familje
sipas cikleve

MASH, IKS

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

8.1.2.1.2
Të përcaktohen
standardet për çdo
nivel shkollimi dhe
edukimi për lëndët e
përafërta

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

2008-2009

2008-2010

2008-2010

Koha e
Realizimit

Nuk ka kosto

Nuk ka kosto

Nuk ka kosto

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Supozimet/
Vështirësitë

0$6+

0$6+

0XQJHVDH
VSHFLDOLVWsYH
SsUGKXQsQQs
IDPLOMH
0XQJHVDH

0$6+

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

5LVKLNLPLL
NXUULNXOsVVLSDV
6.=+$3

Treguesit e
Monitorimit
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Qëllimet
Strategjike

tekstet shkollore dhe
literatura
extrakurrikulare dhe
jashtëshkollore

Objektivat
6SHFL¿NH

MASH &OJF
MPÇSSHB

IKS

IKS & Shtëpitë
Botuese

IKS &QKTA

8.1.2.2.4
Të vendoset sistemi i
moduleve në shkollat e
mesme

8.1.2.2.5
Të vendosen në literaturën ekstrakurrikulare tema të caktuar për
dhunën në familje

8.1.2.2.6
Të hartohen tekstet dhe literaturë
mbështetëse

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

8.1.2.2.3
Të vendosen ne tekste mësimore tema të
veçanta për dhunën në
familje

WsHGXNLPLWGKH
PsVLPLW

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

2008-2009

2008-2010

2008-2009

2009-2010

Koha e
Realizimit

120

3

Nuk ka kosto

3

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Supozimet/
Vështirësitë

.ULMLPLL
VSHFLDOLVWsYH
SsUGKXQsQQs
IDPLOMH

0$6+

0$6+

6MHOOMHWGKH
TsQGULPHWQGDM
YLNWLPDYHWs
GKXQsV

5ULWMDH
QLYHOLWWs
QGsUJMHJMsVLPLW

0$6+

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

+DUWLPLLSROL
WLNDYHNXQGsU
GKXQsVQs
IDPLOMH

bashkëpunimit

Treguesit e
Monitorimit
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Qëllimi 8.1.3
Të krijohen
kapacitetet
njerëzore
për trajtimin
e dhunës në
familje

Qëllimet
Strategjike

Objektivi
8.1.3.1 Të
krijohet një
grup trainerësh kombëtarë

Objektivat
6SHFL¿NH

0$6+4.7$

MASH, MPÇSSHB, PV,
OJF, MB

8.1.3.1.3
7sSODQL¿NRKHQWUDLQL
PHWQsYD]KGLPsVL

8.1.3.1.4
Të trainohet administrata e të gjithë
dikastereve qëndrore

2008-2009





0$6+4.7$

8.1.3.1.2
Të krijohet sistemi
vertikal i trainimeve

2008-2010

Koha e
Realizimit



MASH, DRA
UNIVERISITETET

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

8.1.3.1.1
7sNULMRMsQMsEsUWKDPs 0$6+03
NRPEsWDUHHNXDOL¿NXDU d66+%
SsUSUREOHPHWHSsU
06+
GKXQsQQsIDPLOMH

8.1.2.2.7
Të sigurohen në shkolODWHODUWDSUR¿OL]LPH
për specialistë dhf –

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

48.000

1GMHNMDHSURE
OHPHYHQJD3/
'5$6+.

3sUIVKLUs
QsNRVWRQH
PsVLSsUPH

0%
03d6V 6+%

0$6+
03d6 6+%

03 6+%



Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

5ULWMDHH¿
NDVLWHWLWWs
NRPXQLNLPLWH
VKsUELPLW

Treguesit e
Monitorimit

0$6+
03 6+%

Supozimet/
Vështirësitë

6DVLDHFLOsVLDH
NDSDFLWHWHYHWs
NULMXDU



Nuk ka
kosto

Burimet/
Buxheti
000/lekë
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Qëllimet
Strategjike

Objektivi 8.1.3.2
.ULMLPLGKH
NXDOL¿NLPL
LHNLSHYH
PXOWLGLV
LSOLQDUHSsU
WsJDUDQWXDU
FLOsVLQsH
VKsUELPLW
QGDMYLN
WLPDYHWs
GKXQsVGKH
LQGLYLGsYHTs
GKXQRMQs

Objektivat
6SHFL¿NH

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere







Koha e
Realizimit

1XNND
NRVWR





Burimet/
Buxheti
000/lekë

0LQLVWULDH
6KsQGHWsVLVs
2-)0LQLVWULDH
± 
3XQsVdsVKWMHYH
6RFLDOH 6KDQ
VHYHWs%DUDEDUWD

0$6+

8.1.3.1.7
7sSDUDVKLNRKHQ
WUDLQLPHWsSULQGsUYH
IsPLMsYHHWsJUXSHYH
YXOOQHWDUH

8.1.3.2.1
2UJDQL]LPLLIXVKDWDYH
QGsUJMHJMsVXHVHGKH
WUDMQXHVHSsURIUXHVLW
HNXMGHVLWVKsQGHWsVRU
QsWsJMLWKDQLYHOHWH
NsWLMVKsUELPLSsUI
VKLUsPMHNsWHIDPLOMHV
GKHPMHNsWVSHFLDOLVWs
NU\HVLVKWDWDSHGLDWsU
GKHSVLNLDWsU

0$6+0%
3906+03
d66+%

8.1.3.1.6
7sWUDLQRKHWDGPLQ
LVWUDWDH3/

8.1.3.1.5
7sWUDLQRKHQPsVXHVLWH 0$6+
WsJMLWKDQLYHOHYH

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

Supozimet/
Vështirësitë

)XVKDWD
QGsUJMHJMsVXHVH
GKHNU\HMDH
WUDMQLPHYHQs
]RQDWs9HULXW
Ws6KTLSsULVs
VsPHVPHGKH
Ws6KTLSsULVsVs
-XJXW

Treguesit e
Monitorimit

6KT\UWLPL
LUDSRUWHYH
YOHUsVXHVHQJD
RUJDQL]XHVLW 
GRQDWRUsW

03d6 6+%

2-)

0$6+
07.5 6

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH





06+
0)
2-)

Burimet/
Buxheti
000/lekë

8.1.3.2.3
3sUIVKLUMDHVSHFLDO
LVWsYHWsWMHUs MR
VKsQGHWsVRU SXQRMQ
MsVVRFLDOsSVLNRORJs
HWMQsVKsUELPHWH
NXMGHVLWVKsQGHWsVRU
SDUsVRU

Koha e
Realizimit

0LQLVWULDH
6KsQGHWsVLVs
2-)0LQLVWULDH
± 
3XQsVdsVKWMHYH
6RFLDOH 6KDQ
VHYHWs%DUDEDUWD

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

8.1.3.2.2
2UJDQL]LPLLWUDMQL
PHYHDIDWJMDWDGKH
DIDWVKNXUWUDVLGKHL
VXSHUYL]LPLWWsVKsU
ELPHYHVKsQGHWsVRUH
WsRIUXDUDQJDVWD¿
PMHNsVRUL4HQGUDYH
WsNXMGHVLWVKsQGHWsVRU
SUDQsNRPXQDYHGKH
EDVKNLYH ,GHQWL¿
NLPLWUDMWLPLLUDVWHYH
WsOHKWDGKHUHIHULPLL
UDVWHYHWsUsQGD

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

0XQJHVDH¿
QDQFDYHWsPMDI
WXHVKPHSsUWs
VLJXUXDUQMsQXPsU
WsNRQVLGHUXHVKsP
HNLSHVKPXOWL
GLVSOLQDUH

3sUFDNWLPLGKH
PLUDWLPLQJD06+
LQMsQXPULWsNRQ
VLGHUXHVKsPTHQ
GUDVKVKsQGHWsVRUH
TsGRWsSsU¿WRMQs
SUHMWUDMQLPHYH

Supozimet/
Vështirësitë

]RQD
±XUEDQH
WsQGU\VKPH
GKHUXUDOHWs
QGU\VKPH

9OHUsVLPLVD
VLRUGKHFLOsVRU
LSDFLHQWsYHTs
NDQsSsU¿WXDU
SUHMHNLS
HYHWsQJULWXUD
9OHUsVLPLL

9sQLDQs
SXQsH
HNLSHYHPXO
WLGLVLSOLQDUQs
6KTLSsULTs
GRWsWUDMWRMQs
YLNWLPDWGKH
LQGLYLGsWTs
GKXQRMQs

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

7sGKsQDW
QsUULWMHWs
QXPULWWs
UDVWHYHWs
LGHQWL¿NXDUD
GKHWUDMWXDUD
QJDVWD¿L
4HQGUDYHWs
NXMGHVLWVKsQ
GHWsVRU

Treguesit e
Monitorimit

84

Qëllimet
Strategjike

Objektivi
8.1.3.3
6LVWHPHSsU
GHQRQFLPLQ
HGKXQsVGKH
PEURMWMHQH
YLNWLPsV

Objektivat
6SHFL¿NH

8.1.3.3.1
03&66+%
7sVLJXURKHWIXVKDWD
0HGLD
PHGLDWLNHSsUSDVRMDW
3XVKWHWLYHQGRU
HGKXQsVQsIDPLOMH

03d66+%
MD
2-)

06+







1XNND
NRVWR

0XQJHVDH
SsUJMHJMVK
PsULVsVsVWD¿W
PMHNsVRUGKH
LQGLIHUHQFD
QGDMGKsQLHV
VsNsWLMLQIRU
PDFLRQL

Supozimet/
Vështirësitë

8.1.3.2.4
3sUIVKLUMDQsUXWLQsQ
HSXQsVPHYLNWLPDW
HGKXQsVQsIDPLOMH
WsLQIRUPDFLRQLWPEL
HNVSHUWL]sQPMHNR
OLJMRUHVLGKHWs
UDSRUWHYHPMHNsVRUH
GKHSVLNLDWULNHDSR
GKHQGRQMsUDSRUW
WMHWsUTsSDFLHQWL
NsUNRQ

Koha e
Burimet/
Realizimit Buxheti
000/lekë

Qs6KTLSsUL

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

dhe shërbimet e
urgjencës në spitale.

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

5ULWMDHQXPULW
WsUDSRUWHYH
PMHNsVRUH
SVLNLDWULNHWs
UHJMLVWUXDUDHGKH
QJD*M\NDWD

 

Treguesit e
Monitorimit

0$6+3/

UHJMLVWUDYH
PMHNsVRUHGKH
GRNXPHQWDFLRQ
LWWsSsUGRUXU
SUHMW\UH

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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Objektivat
6SHFL¿NH

Objektivi
8.2.13sU
PLUsVLPLL
NXDGULWOLJMRU
OLGKXUPH
GKXQsQQs

Qëllimet
Strategjike

Qëllimi 8.2
.XDGULOLJMRU
GKHVWUXN
WXUDGUHMWsVLH
JDUDQWHSsU
SDUDQGDOLPLQ

'$5=$

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

8.2.1.1.
3sUJDWLWMDHDNWHYH
QsQOLJMRUHQsED]sGKH
SsU]EDWLPWs/LJMLW1U
GW

8.1.3.3.4
7sKDUWRKHQNRGH
EDVKNsSXQLPLSROLFL
VKNROOsSXVKWHWORNDO






Koha e
Realizimit

1XNND
NRVWR

1XNND
NRVWR



Burimet/
Buxheti
000/lekë

03&66+%0% ± 1XNND
0'06+
NRVWR

'5$6+.

8.1.3.3.3
7sSsUGRULQWHOHIRQLQH 0$6+
PDLODGUHVDQsLQWHUQHW
OLWHUDWXUsQsELE
OLRWHNsQHVKNROOsVDSR
ODJMHVT\WHWLW

8.1.3.3.2
7sQJULKHWVKsU
ELPLLLQIRUPLPLWSsU
QGsUJMHJMHVLPLQH
YLNWLPDYHWsGKXQsVQs
IDPLOMHHGHQRQFLP

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

9RQHVD
WHNXVKW
H]XDUDQJD
PRVQJULWMDH
VWUXNWXUDYH

Supozimet/
Vështirësitë

0%03
d66+%

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

03&66+%
.XDGULQHQOLJMRU VKRTFLYLOH
LSORWHVXDU
3DUODPHQWL
GRQDWRUHW

Treguesit e
Monitorimit

86

Objektivat
6SHFL¿NH

IDPLOMH

Qëllimet
Strategjike

GKHPEUR
MWMHQQJD
GKXQDQs
IDPLOMH

03&66+%0%

8.2.1.3
IXVKDWsQGsUJMHJMsVLPL
OLGKXUPHNsWsOLJMGKH
DNWHWQGsUNRPEsWDUHWs
IXVKsVGKHSURFHGXUDW

8.2.1.4.Harmonizimi i
ligjeve në fuqi që ofrojnë mbrojtje të gjerë
ndaj dhunës në familje.
Rishikimi, përgatitja
dhe miratimi i

03&66+%
0%0'6+0
6+3'+.$

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

8.2.1.2.QJULWMDHVWUXN
WXUDYHVLSDVOLJMLWGKH
WUDMQLPLLW\UH

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

3sUIVKLUs
QsNRVWR
WsWMHUD



Burimet/
Buxheti
000/lekë

3ULOOGKMHWRU



-DQDUPDUV


6KWDWRU
GKHQHYD]K
GLP

Koha e
Realizimit

9RQHVDSHU
VKNDNWHPRV
NRRUGLQLPLW
SULRULWHWHYHWH
WMHUDTHYHUL
WDUHHWM

Supozimet/
Vështirësitë

03&66+%
VKRTFLYLOH
GRQDWRUHW

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

1ULERWLPHYH
DNWLYLWHWHYH
03&66+%
GKHPMHWHYH
WHLQIRUPLPLW VKRTFLYLOH
WHYHQDQH
DQNHWLPH
GLVSR]LFLRQ
T\WHWDULW

6WUXNWXUDWWH
QJULWXUDGKH
WHWUDMQXDUD

Treguesit e
Monitorimit

87

Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

8.2.1.4.b
3sUJDWLWMDHDNWHYH
QsQOLJMRUHQsED]sGKH
SsU]EDWLPWsNsW\UH
QGU\VKLPHYH

*MDVKWHPX
MRULLSDUH


Koha e
Realizimit

03&66+%0'

0%06+

8.2.1.4.a
QJULWMDHQMsJUXSLSXQH
PHHNVSHUWHGKHPH
SHUIDTHVXHVWH2-)
YHSsULGHQWL¿NLPLQH
0'03&66+%
QHYRMDYHSsUQGU\VKLP
SsUJDWLWMHQHQGU\VKL
PHYHGKHWsUHODFLRQLW
SsUNDWsV

ndryshimeve dhe
shtesave ligjore në KC,
KF, KP, KPP, KPC
dhe ligje të tjera në
harmoni me standardet
ndërkombëtare (KE,
BE, OKB) dhe me ato
legjislacionit të brendshëm.

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

1XNND
NRVWR

1XNND
NRVWR

Burimet/
Buxheti
000/lekë

9RQHVDSHU
VKNDNWH
PRVUHDOL]LPLW
WHREMHNWLYLW
D

0RRVNRRUGLQ
LPPHV03&
66+%GKH
0'YRQHVD
QJDJUXSLL
HNVSHUWHYH

Supozimet/
Vështirësitë

$NWHWQH
QOLJMRUHWH
miraturara

1MHSDNHWH
PHSURMHNW
DPHQGD
PHQWHSDUDTL
WXU.XYHQGLW

Treguesit e
Monitorimit

03&66+%
VKRTHULDFLYLOH
.XYHQGL

03&66+%
VKRTHULDFLYLOH
.XYHQGL

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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8.2.2 3sU
PLUsVLPLL
SROLWLNDYH
OLGKXUPH
DNVHVLQQs
VLVWHPLQ
OLJMRUGKHWs
GUHMWsVLVs

Qëllimet
Objektivat
Strategjike 6SHFL¿NH

0DUV

03&66+%
0%06+

8.2.2.1.bSsUJDWLWMD
HJXLGDYHSsUOORMHW
IXQNVLRQLPLQGKH
DNVHVLQQsVKsUELPHW
PEsVKWHWsVHWs


$QJD]KLPL
G\HNVSHUWsYH



0DUV

MD, MB, MPCSSHB

8.2.2.1.a
DSsUJDWLWMDHÀHWspalosjeve me të drejtat
procedurale dhe vendosja e tyre në mjediset
e aksesueshme prej
publikut në gjykata,
polici, etj.


3MHVsHNRV
WRYHWsWMHUD
WsOORJDULWXUD

Burimet/
Buxheti
000/lekë

0DUV

Institucionet
Koha e
Përgjegjëse dhe RealPartnere
izimit

8.2.2.1
03&66+%
3sUVRVMDHVLVWHPLWWs
MD
LQIRUPDFLRQLWOLGKXUPH
WsGUHMWDWHYLNWLPDYHWs
GKXQsVQsIDPLOMHGKH
JDUDQFLWsHW\UHSURFH
GXUDOHSUHMVLVWHPLWWs
GUHMWsVLVs

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

$QNHWLP
VKRTHULDFLYLOH
GRQDWRUHW.X
YHQGL
0RVGKHQLDSULRU
LWHWQJDVWUXNWXUDWH
QJDUNXDUDPRV
NRRUGLQLP

1ULPDWH
ULDOHYHLQIRU
PXHVHQUL
T\WHWDUHYHWH
LQIRUPXDUQUL

$QNHWLP
VKRTHULDFLYLOH
GRQDWRUHW.X
YHQGL

3XEOLNPHLLQ
IRUPXDUOLGKXU
PHWHGUHMWDWH
W\UH

$QNHWLP
VKRTHULDFLYLOH
GRQDWRUHW.X
YHQGL

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

Treguesit e
Monitorimit

0RVGKHQLDSULRU
1ULPDWH
LWHWQJDVWUXNWXUDWH ULDOHYHLQIRU
QJDUNXDUD
PXHVHQUL
T\WHWDUHYHWH
LQIRUPXDUQUL
QMHVLYHNXMDQH
VKSHUQGDUH

9HVKWLUHVLWH
OLGKXUDPHPHQWDO
LWHWLQHQHSXQHVYH
SXEOLNHOLGKXUPH
VKHUELPHWPHQH
THQGHUT\WHWDULQ
GKHWHGUHMWHQH
W\UHSHULQIRUPLP

Supozimet/
Vështirësitë

89

Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH

8.2.2.1.c
SsUJDWLWMDHPRGHOHYH
PELGRNXPHQWHWWLS
NsUNHVsSDGLHWM 3sU
JDWLWMDHÀHWsSDORVMHYH
SsUSURFHGXUDWH¿NDVH
OLJMRUH WsDQNLPLWWs
PMHWHYHWsVLJXULPLWWs
PEURMWMHVWsGUHMWDYH
MXULGLNHVSHFL¿NHWs
SURJUDPHYHWsUHKDELO
LWLPLW

viktimave dhe të rehabilitimit të dhunuesve
dhe vendosja e tyre në
mjediset e aksesueshme
prej publikut në
gjykata, polici, etj

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

0''+.$

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

0DUV±PDM


Koha e
Realizimit


$QJD
]KLPLG\
HNVSHUWsYH

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Treguesit e
Monitorimit

0RVGKHQLD
SULRULWHWQJD
VWUXNWXUDWH
QJDUNXDUD
PRVNRRUGLQLP
PHVVWUXNWXUDYH
SHUSHUJDWLWMHQH
JXLGDYH

1ULPDWHULDOHYH
LQIRUPXHVHQU
LT\WHWDUHYHWH
LQIRUPXDUQUL
QMHVLYHNXMDQH
VKSHUQGDUH

PHVVWUXNWXUDYH QMHVLYHNXMDQH
SHUSHUJDWLWMHQH VKSHUQGDUH
JXLGDYH

Supozimet/
Vështirësitë

$QNHWLP
VKRTHULDFLYLOH
GRQDWRUHW.X
YHQGL

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

90

Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH

1XNND
NRVWR



0'03&66+% 
0%06+

8.2.2.3
Përcaktimi i procedurave dhe protokolleve
të komunikimit dhe
të ndërhyrjes së menjëhershme në situatat
e krizave mbi baza të
koordinuara ndërmjet
të gjithë aktorëve të
sistemit të drejtësisë

8.2.2.3.aSsUJDWLWMDH
PDQXDOHYHPELSURFH
GXUDW


$QJD
]KLPLG\
HNVSHUWsYH

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Koha e
Realizimit

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

0RVNULMLPLQH
NRKHLVWUXNWXUHV
NRRUGLQXHVHQH
03&66+%

Supozimet/
Vështirësitë

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

.0.XYHQGL
0DQXDOHW
SURFHGXUDOHWs
VKRTsULDFLYLOH
SsUIXQGXDUDGKH GRQDWRUsW
VKSsUQGDUD

Treguesit e
Monitorimit

91

Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH

Përfshire
në kosto të
tjera

Burimet/
Buxheti
000/lekë

0'03&66+%
8.2.2.4 nxitja dhe
fokusimi i veprimtarisë 0%06+
shkencore në çështjet e
dhunës në familje me
qëllim hartimin e politikave dhe legjislacionit
adekuat.

Koha e
Realizimit

1XNND
NRVWR

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

8.2.2.3.bSsUJDWLWMDGKH 0'03&66+% 
PLUDWLPLLSURWRNROOHYH 0%06+
WsNRRUGLQLPLWEDVKNs
SXQLPLWGKHNRPXQL
NLPLWPLGLVVKsUELPHYH
TsRIURKHQEUHQGD
VLVWHPLWWsGUHMWsVLVs
GKHMDVKWsWLM

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

0RVNULMLPLQs
NRKsLVWUXNWXUsV
NRRUGLQXHVH
XGKsKHTsVHQs
03&66+%
PRVNRRUGLQLPL
PHVVWUXNWXUDYH
PXQJHVHH
VKsUELPHYHWs
NRQVROLGXDUD

Supozimet/
Vështirësitë

1ULSURWRNRO
OHYHWsSsU
IXQGXDUDPHV
VWUXNWXUDYHQU
LQMsVLYHDG
PLQLVWUDWLYHWs
PEXOXDUD

Treguesit e
Monitorimit

.0.XYHQGL
VKRTsULDFLYLOH
GRQDWRUsW

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

92

Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH

6KWDWRU

'KMHWRU


0$6+)DNH
'UHMW6+0
6+3)DN6KN
6RFWH0MHN
6KN,QI,QVW
0MHN/LJM

8.2.2.4.aSODQL¿NLPL
LSXQsVNsUNLPRUHQs
OLGKMHPHVKNDTHWGKH
HIHNWHWHGKXQsVGKH
PRQLWRULPLQsYD]K
GLPsVLLH¿NDVLWHWLWWs
PDVDYH

)DNH'UHMW
8.2.2.4.b3sUIVKLUMD
6+06+3
QsNXUULNXODWH
IDNXOWHWHYHWsGUHMWs
VLVsWs6+3H6+0
GKHQsSURJUDPHWH
HGXNLPLWQsYD]KGL
PsVLWsJM\TWSURN
SROLFWH&('$:
.RQYSsUWs'UHIsPL
MsYHHWM

Koha
e Realizimit

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

0$6+GRQD
WRUHWVKRTHULD
FLYLOHVWXGHQWHW

Programet
HGXNXHVHSHUP
EDMQHQMRKXUL
SHUEDUD]LQH
JMLQRUHGKXQHQ
QHIDPLOMH
&('$:&5&
GKHGHW\ULPHWH
WMHUDQGHUNRP
EHWDUH
2

3HQJHVHPXQGWH
EHKHMPXQJHVDH
QGHUJMHJMHVLPLW
WHVWUXNWXUDYH
YHQGLPPDUUHVH
WHNHW\UHLQVWLWX
FLRQHYHHGXNXHVH
PXQJHVDHIRQG
HYHHWM

Studiuesit dhe
aktivistet e
fushes, shoqeria
civile, donatoret, KM,
Kuvendi

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

1ULVWXGLPHYH
DQDOL]DYHGKH
Ys]KJLPHYH

Treguesit e
Monitorimit

3sUIVKLUH 0RVGKHQLHSULRU
QsNRVWR LWHWNHWLMNRPSR
WsWMHUD
QHQWLPRVNRRUGLQ
LPPHVVWUXNWXUDYH

Burimet/ Supozimet/
Buxheti Vështirësitë
000/lekë

93

Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH



0''+.$

8.2.2.4.dDQDOL]DH
VLWXDWsVVsQGLKPsV
OLJMRUHIDODVGKHH
PHNDQL]PDYHOLJMRUH
GKHQsQOLJMRUHSsU
]JMHULPLQHSsUPLUsVL
PLQHVDM

4HUVKRU


3MHVsH
NRVWRYH
WsSsUO
ORJDUL
tura

0%0'6+0 
6+3)DNH'UHMW
03d66+%

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

6KRTsULDFL
YLOHDQsWDUsWH
'+.$RUJDQL
]DWDWTsRIURMQs
QGLKPsOLJMRUH

1ULVWXGLPHYH 6WXGLXHVLWGKH
DQDOL]DYHGKH
DNWLYLVWHWH
YH]KJLPHYHQH IXVKsVVKRTsULD
FLYLOHGRQD
WRUsW.0
.XYHQGL

Treguesit e
Monitorimit

0RVNRRUGLQLPPHV 5DSRUWLLSHU
G\VWUXNWXUDYH
IXQGXDU

0RVGKHQLHSULRU
LWHWNHWLMNRPSR
QHQWLPRVNRRUGLQ
LPPHVVWUXNWXUDYH

Burimet/ Supozimet/
Buxheti Vështirësitë
000/lekë

8.2.2.4.c5HDOL]LPLL
VWXGLPHYHOLGKXUPH
VLVWHPLQHGUHMWsVLVs
SHQDOHSsUWsPLWXULW
GKHPDVDWTsGXKHQ
PDUUsSsUSsUPLUsVL
PLQHWLM

Koha e
Realizimit

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

94

Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH

Burimet/
Buxheti
000/lekë

3MHVsH
NRVWRYHWs
SsUOORJDUL
tura


3MHVsH
NRVWRYHWs
SsUOORJDUL
tura

Koha e
Realizimit

'KMHWRU

-DQDU

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere
MD, MB, SHM,
SHP, Fak. e Drejt,
Fak., Shk. Soc
MPCSSHB

03&66+%
0$6+06+
)DN'UHMW)DN
0MHN)DN6KN
6RF

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

8.2.2.4.e%sUMDHVWX
GLPHYHPELVLWXDWsQH
ULYLNWLPL]LPLWWsYLN
WLPDYHSUHMVLVWHPLWWs
GUHMWsVLVsGKHJMHWMHQ
HPHNDQL]PDYHSsU
HOLPLQLPLQHWLM

8.2.2.4.fTë promovohen dhe/ose
PEsVKWHWHQ¿QDQFLDULVKW
studimet në lidhje me
VLWXDWDWVSHFL¿NHWsGKXnës për anëtarët e paaftë
të familjes, gratë, vajzat,
të moshuarit, fëmijët,
dhe sistemet e rehabilitimit të dhunuesve dhe
dënimeve të mundshme
alternative.

Treguesit e
Monitorimit

Mekanizmat
monitorues dhe
Vlerësues

0RVGKHQLH
1ULVWXGLPHYH 6WXGLXHVLWGKH
SULRULWHWNHWLM DQDOL]DYHGKH
DNWLYLVWsWH
IXVKsVVKRTsULD
NRPSRQHQWL YH]KJLPHYH
FLYLOHGRQDWRUsW
PRVNRRU
.0.XYHQGL
GLQLPPHV
VWUXNWXUDYH

0RVGKHQLH
1ULVWXGLPHYH 6WXGLXHVLWGKH
SULRULWHWNHWLM DQDOL]DYHGKH
DNWLYLVWsWH
IXVKsVVKRTsULD
NRPSRQHQWL YH]KJLPHYH
FLYLOHGRQDWRUsW
PRVNRRU
.0.XYHQGL
GLQLPPHV
VWUXNWXUDYH

Supozimet/
Vështirësitë
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Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH

3sUIVKLUH
QsNRVWR
WsWMHUDWs
SsUOORJDUL
tura

03&66+%0% 
06+0)

8.2.2.5.b%X[KHWSsU
QJULWMHQHVWUXNWXUDYH

0RVUHDOL]LPL
QHNRKH,
SLNHV
EPXQJHVD
QHPXQGHVLWH
¿QDQFLDUH
PXQJHVDH
NRQVHQVXVLW
SROLWLNVD,
SHUNHWSULRU
LWHWLWWH'K)

0RVUHDOL]LPL
QsNRKsL
SLNsVE
PXQJHVDQs
PXQGsVLWs
¿QDQFLDUH
PXQJHVDH
NRQVHQVXVLW
SROLWLNVDL
SsUNHWSULRU
LWHWLWWs'K)

0RVUHDOL]LPL
QsNRKsL
SLNsVE
PXQJHVDQs
PXQGsVLWs
¿QDQFLDUH
PXQJHVDH
NRQVHQVXVLW
SROLWLNVDL
SHUNHWSULRU
LWHWLWWs'K)

1XNND
NRVWR

3sUIVKLUH
QsNRVWR
WsWMHUDWs
SsUOORJDUL
tura

Supozimet/
Vështirësitë

Burimet/
Buxheti
000/lekë



Koha e
Realizimit

03&66+%
0)

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

8.2.2.5.a%X[KHWSHU
VKHUELPHW VWUHKH]D
QGLKPHOLJMRUH

8.2.2.53sUIVKLUMDQs
/LJMLQSsU%X[KHWLQH
PMHWHYHWsQHYRMVKPHWs
PEsVKWHWMHV¿QDQFLDUH
WsUDVWHYHWsGKXQsVQs
IDPLOMH

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

/LJMLEX[KHWRU
miratuar me
NRPSRQHQWHW
SsUGKXQsQQs
IDPLOMH

3DUODPHQWL
VKRTHULDFLYLOH
03&66+%

3DUODPHQWL
VKRTHULDFLYLOH
03&66+%

3DUODPHQWL
VKRTHULDFLYLOH
03&66+%

/LJMLEX[KH
tor miratuar
PHNRPSRQHQW
SsUGKXQsQQs
IDPLOMH

/LJMLEX[KH
tor miratuar
PHNRPSRQHQW
SHUGKXQHQQH
IDPLOMH

Mekanizmat
monitorues dhe
Vlerësues

Treguesit e
Monitorimit

96

Qëllimet
Strategjike

8.2.3
0RQLWRULPLL
QGsUK\UMHYH
PDVDYHGKH
IXQNVLRQLPLW
WsOHJMLVOD
FLRQLWGKHWs
VLVWHPLWWs
GUHMWsVLVs

Objektivat
6SHFL¿NH

3sUIVKLUH
QsNRVWR
WsWMHUDWs
SsUOORJDUL
tura

03&66+%0% 1sYD]KGL
0'06+0)
PsVL
6+06+3)DN
H'UHMW)DN6KN
6RF)DN0MHN
6KN,QI0MHN
/LJM

03&66+%0%
0'06+

8.2.2.6.d%X[KHWSsU
IRUPLPLQHNDSDFLWHWHYH

+DUWLPLGKD
]EDWLPLLSROLWLNDYHSsU
PDWMHQHUH]XOWDWHYH
VLSDVLQGLNDWRUsYHWs
XQL¿NXDU

'KMHWRU
1XNND
GKHQs NRVWR
YD]KGLPsVL

3sUIVKLUH
QsNRVWR
WsWMHUDWs
SsUOORJDUL
tura

'KMHWRU

03&66+%0%
06+0)=\UD
SHU%X[K*M\T

8.2.2.6.c%X[KHWSsU
LQIUDVWUXNWXUHQ

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Koha e
Realizimit

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

03&66+%0'
.0.XYHQGL
VKRTsULDFL
YLOHGRQDWRUsW
JM\NDWDW

3DUODPHQWL
VKRTHULDFLYLOH
03&66+%
/LJMLEX[KH
tor miratuar
PHNRPSRQHQW
SHUGKXQHQQH
IDPLOMH
0RVUHDOL]LPL
QsNRKsL
SLNsV
EPXQJHVD
QsPXQGsVLWs
¿QDQFLDUH
PXQJHVDH
NRQVHQVXVLW
SROLWLNVDL
SHUNHWSULRULW
HWLWWs'+)

1MsPHNDQL]sP
LIRUWsLTDUWs
HIHNWLYGKH
IXQNVLRQDOSsU
Ys]KJLPLQH
]EDWLPLWWsOLJMLW
GKHIXQNVLRQ
LPLWWs

3DUODPHQWL
VKRTHULDFLYLOH
03&66+%

/LJMLEX[KH
tor miratuar
PHNRPSRQHQW
SHUGKXQHQQH
IDPLOMH

0RVUHDOL]LPL
QHNRKH,
SLNHV
EPXQJHVD
QHPXQGHVLWH
¿QDQFLDUH
PXQJHVDH
NRQVHQVXVLW
SROLWLNVD,
SHUNHWSULRU
LWHWLWWH'K)

9RQHVDQs
NULMLPLQH
VWUXNWXUsV
XGKsKHTsVH
SUDQs03&
66+%PRV
NRRUGLQLP
LPLUsPHV
VWUXNWXUDYH
SsUJMHJMsVH

Mekanizmat
monitorues dhe
Vlerësues

Treguesit e
Monitorimit

Supozimet/
Vështirësitë

97

Objektivat
6SHFL¿NH

8.2.4.ULMLPL
LVWUXNWXUDYH
VSHFL¿NHQs
SsUJMLJMHWs
QHYRMDYHWs
YLNWLPDYHWs
GKXQsVQs
IDPLOMH

Qëllimet
Strategjike

5ULWMDH
DNVHVLWQs
GUHMWsVL
SsUPHVSsU
PLUsVLPLW
WsVKsU
ELPHYHWs
RIUXDUDSUHM
VLVWHPLW
OLJMRUGKH
WsGUHMWsVLVs
SsUSDUDQ
GDOLPLQH
GKXQsV
PEURMWMHQ
HYLNWL
PDYHGKH
QGsVKNLPLQ
GKHUHKD
ELOLWLPLQH
GKXQXHVYH

8.2.4.1SsUFDNWLPLL
DNWRUsYHWsVLVWHPLWWs
GUHMWsVLVsTsGRWsPHU
UHQPHUDVWHWHGKXQsV
QsIDPLOMH1JULWMDH
QMsVLYHVHNWRUsYHVHN
VLRQHYHTsGRWsPHUUHQ
PHosVKWMHWsGKXQsVQs
IDPLOMHSUDQsLQVWLWX
FLRQHYHSsUNDWsVH

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

Koha e
Realizimit



Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

03&66+%0%
0'06+.U\
HWDUHWHJM\NDWDYH


/ORJDULWXU
SsUYLW

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Treguesit e
Monitorimit

0XQJHVDH
SsUYRMsVQs
NsWsIXVKs
PRVGKsQLD
UsQGsVLQJD
DXWRULWHWHW
PXQJHVDH
QGsUJMHJMs
VLPLWWsGUH
MWXHVYH

Mekanizmat
monitorues dhe
Vlerësues

&GRLQVWLWXFLRQ 3DUODPHQWL.0
VKRTHULDFLYLOH
,QJDUNXDUPH
GHW\UDQJD/LJML 03&66+%
SHU'KXQHQQH
)DPLOMHPH
VWUXNWXUDWQMH
VLWHHYHWDWH
VSHFLDOL]XDUD

VLVWHPLWWsGUH
QHJOL]KLPL
MWsVLVs
QHYRMsVSsU
SsUFDNWLPLQH
PRQLWRULPLW
QsYD]KGL
PsVL

Supozimet/
Vështirësitë

98

Qëllimet
Strategjike

8.2.5
+DUWLPL
GKH]EDWLPL
i mar
UHYHVKMHYH
WsEDVK
NsSPHV
VWUXNWXUDYH
VKWHWGKH
NsW\UHPH
2-)Ts
YHSURMQsQs
PEURMWMHWs
YLNWLPDYH

Objektivat
6SHFL¿NH

8.2.5.1SsUJDWLWMDHQMs
SURWRNROOLWsGHW\UXDU
YHSULPLQsPsQ\UsTs
SROLFLDGKHWHJMLWKD
VKsUELPHWWsQGMHNLQ
WsQMsMWsQSURFHGXUs
GKHWsKDUWRMQsSODQH
YHSULPLWsNRRUGLQXDUD
DIDWPHVPHGKHDIDWJ
MDWDSsUSDUDQGDOLPLQH
GKXQsVGKHPEURMWMHQH
YLNWLPDYH



03&66+%
6KWDWRU
0%0''+.$

8.2.4.2SsUJDWLWMDH
OLVWDYHWsHNVSHUWsYH
SsUPEsVKWHWMH
SVLNRORJMLNHMXULGLNH
HWM GKHYsQLDHNs
W\UHQsGLVSR]LFLRQ
WsJM\NDWsVSROLFLVs
SURNXURULVsHWM

Koha e
Realizimit

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

1XNND
NVRWR

1XNND
NRVWR

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Treguesit e
Monitorimit

0RVNULMLPLQH
NRKHLVWUXNWXUHV
NRRUGLQXHVH
XGKHKHTHVHQH
03&66+%PRV
NRRUGLQLPLPHV
VWUXNWXUDYHPXQJ
HVHHVKHUELPHYHWH
NRQVROLGXDUD

03&66+%
0%0'
'+.$RUJDQL
]DWDWTHRIURMQH
VKHUELPH
EDVKNLPHWH
HNVSHUWHYHHWM

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

1ULPDU
.0.XYHQGL
UHYHVKMHYH
VKRTHULDFLYLOH
WHSHUIXQ
GRQDWRUHW
GXDUDPHV
VWUXNWXUDYH
QULQMHVLYH
DGPLQLVWUDWLYH
WHPEXOXDUD

0RVNRRUGLQLPPHV dGRLQVWLWX
VWUXNWXUDYH
FLRQLLQ
IRUPXDUSsU
VKsUELPHWTs
RIURKHQGKH
HNVSHUWsWTsL
RIURMQs

Supozimet/
Vështirësitë

99

Qëllimet
Strategjike

8.2.6.1.d5HDOL]LPLL
WUDMQLPLW

8.2.6.1.c3sUJDWLWMDH
PRGXOHYHGKHNDOHQ
GDUsYH

8.2.6.1.b&DNWLPLL
HNVSHUWsYH7R7

8.2.6.1.a-9OHUsVLPLL
QHYRMDYH

0%0'6+0 HQsYD
6+3'+.$
]KGLPsVL

8.2.6.17UDMQLPLL
VSHFLDOL]XDULDN
WRUsYHWsVLVWHPLWWs
GUHMWsVLVs JM\TWDUsYH
SURNXURUsYHSROLFLVs
DYRNDWsYHHWM TsGR
WsWUDMWRMQsosVKWMHWs
GKXQsVQsIDPLOMH

8.2.6
)RUFLPLLQ
VWLWXFLRQDO
LNDSD
FLWHWHYH
VSHFL¿NH
QsSsUJMLJMH
WsQHYRMDYH
WsYLNWL
PDYHWs
GKXQsVQs
IDPLOMH

Koha e
Realizimit

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

Objektivat
6SHFL¿NH

Supozimet/
Vështirësitë

0RVSODQL¿NLPL
GUHMWHSHUPEX
OLPLQHQHYRMDYH
PXQJHVHHIRQGHYH
WHPMDIWXHVKPH
EX[KHWRUHPRV
NRRUGLQLPPH
GRQDWRUHW

Burimet/
Buxheti
000/lekë
40
1U,SX
QRQMHVYHWH
WUDMQXDUQH
FGRVHNWRU
NUDKDVXDU
PHQHYRMDWH
LGHQWL¿NXDUD

Treguesit e
Monitorimit

03&66+%
VKRTHULDFLYLOH
GRQDWRUHW

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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Qëllimet
Strategjike

Objektivat
6SHFL¿NH

Koha e
Realizimit

6KWDWRU

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere
0'6+0

03&66+%0% GKMHWRU
0'336+0
HQsYD]K
6+3'+.$
GLPsVL

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

8.2.6.2WUDMQLPLL
DGPLQLVWUDWsVJM\TsVRUH

8.2.6.31MRKMDH
VWUXNWXUDYHWsVLVWH
PLWWsGUHMWsVLVsPH
VWUDWHJMLQsHGKXQsV
QsIDPLOMHPHDNWHW
QGsUNRPEsWDUHOLJMRUH
GKHQsQOLJMRUH

0RVSODQL¿NLPL
LGUHMWsSsUPEX
OLPLQHQHYR
MDYHPXQJHVs
HIRQGHYHWs
PMDIWXHVKPH
EX[KHWRUHPRV
NRRUGLQLPPH
GRQDWRUsW

40

3MHVsH
NRVWRVVs
WUDMQLPLW

Supozimet/
Vështirësitë

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

1ULSXQRQ
03&66+%
MsVYHWsWUDMQXDU VKRTsULDFLYLOH
NUDKDVXDUPH
GRQDWRUsW
QHYRMDWHLGHQWL
¿NXDUD

Treguesit e
Monitorimit

101

Qëllimet
Strategjike

Janar 2010

MD, MB

MD, MF

8.2.7.1 Krijimi i nje
mjedisi te sigurtë
gjyqësor si për viktimat
ashtu edhe për dëshmitarët, avokatët, prokurorët dhe ne menyre te
vecante per gjyqtarët
GKHVWD¿QDGPLQLVWUDWLY

0RGL¿NLPLL
sistemit te pagesave per
shërbimet që iu ofrohen
viktimave nga sistemi i
drejtësisë

8.2.7 Krijimi,
forcimi i infrastruktures
se sistemit
të drejtësisë
në përgjigje
të nevojave
të viktimave
të dhunës në
familje

Janar 08

Koha e
Realizimit

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

Objektivat
6SHFL¿NH

Supozimet/
Vështirësitë

Nuk ka kosto

Vonesa burokratike

Pjesë e kostos Moskoorsë ngritjes së dinimi i
strukturave
strukturave

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Shërbime që
nuk rëndojne
¿QDQFLDULVKW
viktimat

Instalimi
i pajisjeve
detektuese
për armë në
cdo gjykatë.
Funksionimi
i një sistemi
alarmi/njoftimi që mundëson ndërhyrjen
e policisë në
raste incidentesh

Treguesit e
Monitorimit

MPCSSHB,
KM, shoqëria
civile

MB nëpërmjet
nr të incidenteve në gjykatë,
shoqëria civile,
anketime

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

102

Qëllimet
Strategjike

8.2.8 Përmirësimi i
sistemit të
mbledhjes së
të dhënave,
raportimit
dhe analizës
së tyre

Objektivat
6SHFL¿NH

2008

Shtator 08

MD,PP Gjykatat

MB, PP, MD,
Gjykatat, Instat

8.2.7.3
Linje telefonike 24orëshe pranë sistemit të
drejtësisë dhe organizimi
i shërbimit të gjyqtarëve,
prokurorëve e policëve
të gatshëm përgjatë 24 h.

8.2.8.1 Përgatitja e
PRGHOHYHWsXQL¿NXDUD
të regjistrimit të dhunës
në familje.

Pjesë e
kostove të
përllogaritura

500

Koha e
Burimet/
Realizimit Buxheti
000/lekë

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

MPCSSHB

Shërbimet e
sistemit të drejtësisë ofrojnë
akses telefonik
24 orësh për
qytetarët

Krijimi i
bankes së të
dhënave për
dhunën në
familje

Mosrealizimi
në kohë i
objektivave
lidhur me
hartimin e
akteve nënligjore
Mosrealizimi
ne kohe i
objektivave
lidhur me
hartimin
e akteve
nenligjore.
Koha e
punes qe iu
shtohet insitucioneve
te ndryshme
ne mbledhjen edhe
te ketyre
statistikave

INSTAT, MPCSSHB, KM

Mekanizmat
monitorues dhe
Vlerësues

Treguesit e
Monitorimit

Supozimet/
Vështirësitë

103

Qëllimet
Strategjike

8.2.9 Rritja
e bashkëpunimit
ndërkombëtar
në fushën
e parandalimit dhe të
mbrojtjes së
viktimave të
dhunës në

Objektivat
6SHFL¿NH

MD, MJ, MPCSSHB

MB, PP, MD,
Gjykatat

8.2.8.3 Bërja publike e
statistikave të gjykatës
dhe policisë dhe të
shërbimeve të tjera, si
dhe analiza e fakteve që
burojnë prej tyre.

8.2.9.1 Bashkëpunimi
ndërkombëtar në kërkimet sistematike dhe
mbledhjen, analizën dhe
përhapjen e të dhënave,
duke përfshirë të dhënat
e

Në vazhdi- 50
mësi

MB, PP, MD,
Gjykatat

8.2.8.2 Pasurimi i data
base me të dhëna mbi
dhunën në familje,
mbledhja e të dhënave
dhe hartimi i statistikave
WsXQL¿NXDUDGKHVWDQdarde.

Në vazhdi- 10
mësi

Në vazhdi- Nuk ka
mësi
kosto

Koha e
Burimet/
Realizimit Buxheti
000/lekë

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

Moskoordinim i mire
me donatoret

Mangesi
ne funksionimin e
sistemit te
pergjithshem te informimit te
strukturave
te sistemit te
drejtesise

Mangesite e
bankes se te
dhenave ne
fazen e pare.
Puna qe iu
shtohet institucioneve
per perditesimin edhe
me statistikat e dhunes
ne familje

Supozimet/
Vështirësitë

MPCSSHB,
shoqeria civile,
donatoret

Nr. i publikimeve statistikore mbi
dhunen ne
familje

MPCSSHB, KM,
shoqeria civile,
donatoret

INSTAT, MPCSSHB, KM

Statistika
vjetore per
dhunen ne
familje

Nr. i marreveshjeve te
perfunduara
dhe programeve mes
strukturave
shteterore dhe
ato

Mekanizmat
monitorues dhe
Vlerësues

Treguesit e
Monitorimit
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ndara në bazë të seksit,
moshës dhe çdo informacion tjetër përkatës
në lidhje me natyrën dhe
pasojat e dhunës kundër
grave/ vajzave dhe në
lidhje me impaktin dhe
H¿NDVLWHWLQHSROLWLNDYH
dhe programeve për
luftën kundër kësaj
dhune.

familje si dhe
të politikave rehabilituese ndaj
dhunuesve

8.2.9.2 Raportimi
rregullisht tek organet
ndërkombëtare të të
drejtave të njeriut për
zhvillimet e dhunës
në familje dhe kundër
grave/ vajzave dhe masat e marra për parandalimin dhe luftën kundër
saj.

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

Objektivat
6SHFL¿NH

MJ, MD, MPCSSHB

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Në vazhdi- Nuk ka
mësi
kosto

Koha e
Burimet/
Realizimit Buxheti
000/lekë

Vonesa të
shkaktuara
nga moskoordinimi
dhe mosorganizimi
i mirë i
punës nga
strukturat
shtetërore

Supozimet/
Vështirësitë

Nr. i raportimeve të
Shqipërisë në
organizmat
ndërkombëtare

nderkombetare
apo te vendeve
te tjera

Treguesit e
Monitorimit

KM, Kuvendi,
shoqëria civile, organizmat
ndërkombëtare

Mekanizmat
monitorues dhe
Vlerësues
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2008

MPCSSHB
SHSSH
OJF

OJF
Fakulteti i shkencave sociale
SHSSH

8.3.1.2 Krijimi i një
grupi për përcaktimin e
shërbimeve, trajnimeve
te nevojshme

8.3.1.3 Krijimi i programeve të trajnimit
për punonjësit, të
cilët ofrojnë shërbime
mbështetëse

2008-2009

Mungesë e
buxhetit
Moskuptim
i rëndësisë
së krijimit të
strukturave
nga pushteti
lokal.

9

Nuk ka
kosto

396

'XNH¿Oluar nga
2008

MB,PL
MPCSSHB

8.3.1.1 Krijimi i strukturave te sherbimeve në
nivel lokal.

8.3.1 Ngritja
e rrjetit të
shërbimeve
dhe e kapaciteteve profesionale të
ofrueseve të
shërbimeve
për individë
e dhunuar në
familje.

Qëllimi 8.3
Të përmirësohen
shërbimet dhe
mbështetja
për të gjitha
viktimat e
dhunës në
familje

Supozimet/
Vështirësitë

Koha e
Burimet/
Realizimit Buxheti
000/lekë

Institucionet
Përgjegjëse dhe
Partnere

Veprimet që Duhen
Ndërmarrë

Objektivat
6SHFL¿NH

Qëllimet
Strategjike

Programe
trajnimi të
hartuara për të
gjithë aktorët
e përfshirë
në dhënien e
shërbimeve

Liste me modulet dhe temat
e trajnimit

Numri i
strukturave të
krijuara
Numri i për¿WXHVHYHWs
shërbimeve

Treguesit e
Monitorimit

Mekanizmat
monitorues dhe
Vlerësues
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Objektivat
6SHFL¿NH

2008-2010

2008

MPL
MPCSSHB
Donatore
MF
OJF
OJF
SHSSH
Donatorë

Ministria e
Shëndetësisë,
OJF, Ministria e
Punës, Çështjeve
Sociale & Shanseve të Barabarta, Ministria e
Drejtësisë.

8.3.1.4 Mbështetja
e programeve
ekzistuese me fonde
dhe mjete

8.3.1.5 Krijimi i një
programi kombëtar
3-vjeçar për fëmijët
të cilët jetojnë me
dhunë në familje.
Afrimi i shërbimeve mbështetëse
për fëmijët, të cilët
përjetojnë dhunë

8.3.1.6 Krijimi i një
grupi pune për hartimin e një protokolli
të nevojshëm lidhur
me dokumentimin
e rastit në regjistrat
mjekësorë, raportimin, trajtimin dhe
referimin e viktimave të dhunës në
familje. Drafti i këtij
protokolli
2009 e ne
vazhdimesi

Koha e
Realizimit

Veprimet që Duhen Institucionet
Ndërmarrë
Përgjegjëse dhe
Partnere

Nuk ka kosto

6

100

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Zvarritja/
ndëprerja e
procesit në
njërën prej
hallkave të
këtij
mekanizmi.

Mungesë e
fondeve

Supozimet/
Vështirësitë

Publikimi dhe
bashkëngjitja e
protokollit për
trajtimin, dokumentimin dhe
referimin e rasteve të dhunës,
legjislacionit
shëndetësor të
përmirësuar.

3URJUDPHH¿kase

Treguesit e
Monitorimit

Disponimi i të
gjithë dokumentacionit që
ka shoqëruar
procesin e hartimit të protokollit, diskutimin,
sugjerimet dhe
komentet deri
ne miratimin
e tij.

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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Objektivat
6SHFL¿NH

8.3.1.7
Rishikimi dhe përmirësimi i detyrave
të personelit shëndetësor (mjek,
infermier, etj) ndaj
të sëmurëve kur
këta janë viktima të
dhunës në familje

diskutohet me
grupin përgjegjës
të ngritur me qëllim përmirësimin
e legjislacionit
shëndetësor në
favor të viktimave
të dhunës e prej
këtej i bashkëngjitet
ndryshimeve të tjera
që ky grup pune do
të propozojë për
miratim.

Ministria e Drejtësisë, Ministria
e Shëndetësisë,
OJF, Urdhëri i
Mjekut, Organizata Profesionale
Mjekësore

Veprimet që Duhen Institucionet
Ndërmarrë
Përgjegjëse dhe
Partnere

2008-2010

Koha e
Realizimit

2.500

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Supozimet/
Vështirësitë

Ndër detyrat
e mjekëve ne
kodin deontologjikshtohen
& përcaktohen
& miratohen detyrat e
përgjegjësi të
reja të mjekut në rastin e
përballjes me
te viktima të
dhunës.

Treguesit e
Monitorimit

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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40

2010

'XNH¿Oluar nga
2008

MF

8.3.2.3 Krijimi i
OHKWsVLUDYH¿QDQciare për marrje
kredie nga pushteti
vendor për ngritje
strehëzash
8.3.2.5. Zhvillimi i
programeve të trajnimit mbi nevojat
për mbështetje të
grave dhe vajzave të
dhunuara me stafet
në nivel lokal.
Fakulteti i shkencave sociale
SHSSH
OJF

Nuk ka kosto

2007-2010

MF
MPCSSHB

8.3.2.2 Transferimi
i shërbimeve dhe
fondeve në nivel
lokal

Përllogaritur
në kosto të
tjera

Përllogaritur
në kosto të
tjera

2010

PL
OJF
MD

8.3.2.1 Krijimi i linjave falas në nivel
lokal per denoncimin e dhunes ne
familje.

8.3.2 Sigurimi i shërbimeve të
shpejta dhe
H¿NDVHQs
mbështetje
dhe mbrojtje
të viktimave
të dhunës në
komunitet

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Koha e
Realizimit

Veprimet që Duhen Institucionet
Ndërmarrë
Përgjegjëse dhe
Partnere

Objektivat
6SHFL¿NH

Supozimet/
Vështirësitë

6WD¿ORNDOL
trajnuar
Numri i për¿WXHVHYH
Përmirësimi i
cilësisë së shërbimeve

Numri i strehëzave të
ngritura pranë
komuniteteve

Sherbime ne komunitet per viktimat e dhunes
ne familje

Linja falas në
ndihmë të viktimave të dhunës

Treguesit e
Monitorimit

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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Objektivat
6SHFL¿NH

8.3.2.7
Përfshirja e punonjësve socialë
dhe psikologve
në personlelin e
qëndrave të kujdesit
shëndetësor parësor dhe shërbimet e
urgjencës, trajnimi
i tyre për çështje të
LGHQGL¿NLPLWWUDMWLmit në bashkëpunim
me

8.3.2.6 Përfshirja
e aftësive identi¿NXHVHUHIHUXHVH
dhe trajtuese të
viktimave të dhunës
si pjesë e standarteve vlerësuese të
mjekëve dhe institucioneve shëndetësore për akreditimin
individual dhe
institucional.

Koha e
Realizimit

Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Financave,
OJF

2009
– 2010

2008-2010
MSH
QKCSAISH OJF,
Urdhëri i Mjekut

Veprimet që Duhen Institucionet
Ndërmarrë
Përgjegjëse dhe
Partnere

Nuk ka kosto

32.000

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Përcaktimi
i një grupi
me punonjës
sociale dhe
psikologë dhe
trajnimi i tyre
për çështjet e
LGHQWL¿NLPLW
trajtimit në
bashkëpunim
PHVWD¿Q
mjekësor si
dhe referimin
për raste të
rënda.

Botimi i
dokumentit
të rishikuar të
standarteve
vlerësuese të
mjekëve &
institucioneve
për akreditimin ë tyre.

Supozimet/
Vështirësitë

Vlerësimi sasior dhe cilësor
i pacientëve që
NDQsSsU¿WXDU
nga shërbimi
i punonjësve
socialë/
psikologëve në
kujdesin shëndetësor parësor.

Treguesit e
Monitorimit

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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8.3.3 Përmirësimi i
shërbimit të
urgjencës në
zonat urbane
dhe ato rurale për t’iu
përgjigjur
imediatisht
dhe cilësish
nevojave
shëndetësore
të viktimave
të dhunës në
familje.

Objektivat
6SHFL¿NH

Ministria e Shëndetësisë, OJF

Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punës,
Çështjeve Sociale & Shanseve
të Barabarta,
Ministria e

8.3.3.1
Përcaktimi i personave përgjegjës në
Qëndrat e Kujdesit
Shëndetësor dhe
shërbimet e urgjencës në spitale për
trajtimin e viktimave të dhunës në
familje.

8.3.3.2Hartimi i një
plani ndërhyrjeje
për ndërgjegjësimin dhe edukimin
HVWD¿WHN]LVWXHV
mjekësor në shërbimin e urgjencës mbi
QMRKMHQLGHQWL¿kimin dhe menaxhimin e

VWD¿QPMHNVRUVLGKH
referimin e rasteve
të rënda.

Veprimet që Duhen Institucionet
Ndërmarrë
Përgjegjëse dhe
Partnere

2007
– 2010

2008
– 2010

Koha e
Realizimit

Nuk ka kosto

Nuk ka kosto

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Shtyrja e
implementimit
të strategjisë
nga ana e
qeverisë

Mungesa e
burimeve
¿QDQFLDUHSsU
të realizuar
përmirësimin
e shërbimeve
të urgjencës,
sidomos për
motivimin e
VWD¿WPMHNsVRU
për të punuar
në zonat
rurale.

Supozimet/
Vështirësitë

2. Miratimi i
planit të ndërhyrjes nga MSH
për ndërgjegjësimin dhe eduNLPLQHVWD¿W
mjekësor në
shërbimin e

Rritja e numrit
WsVWD¿WPMHNssor në shërbimin
e urgjencës në
Shqipërinë e
Veriut, dhe në
zonat rurale.

Treguesit e
Monitorimit

Bërja publike
dhe diskutimi
publik i planit
ndërgjegjësues
SsUVWD¿QH
urgjencës.

Marrja & shqyrtimi i raporteve
nga MSH që
pasqyrojnë
rritjen sasiore
dhe cilësore të
VWD¿WPMHNsVRU
të nevojshëm
në shërbimin
e urgjencës në
Shqipërinë e
Veriut dhe zonat
rurale.

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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8.3.4 Të
vendoset
shërbimi
psikosocial
në të gjitha
shkollat

Objektivat
6SHFL¿NH

Drejtësisë, Ministria e Punëve
te Brendshme,
OJF, Ministria e
Financave
PL, DRA, ZA,

DRA SK,
Shkolla

DRA,SHK

individëve të
dhunuar.

8.3.4.1 Të ngrihet
skuadra e shërbimit
në shkollë

8.3.4.2 Të sigurohet
sistemi i të dhënave

8.3.4.3 Të punohet
me programe individuale e grup

Veprimet që Duhen Institucionet
Ndërmarrë
Përgjegjëse dhe
Partnere

2008-2009

2008-2009

2008-2009

Koha e
Realizimit

8.000

Nuk ka kosto

Nuk ka kosto

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Supozimet/
Vështirësitë

Krijimi i një
dokumentacioni
bazë për raportimin e dhunës në
familje

Vendosja e
psikologut e punonjësit social si
sistem shërbimi
në shkolla

Shërbimi i specilizuar psikosocial

urgjencës.

Treguesit e
Monitorimit

SHK, DRA, PL

DRA,SHK, PL

DRA, SHK,
SHQS

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues
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8.3.5 Të
ngrihen mjeGLVH¿]LNHWs
favorshme

Objektivat
6SHFL¿NH

2007-2009

DRA,ZA,

SHK

RA, SHK
DRA, PV- njësitë
e qeverisjes vendore, MASH

8.3.4.5 Të bashkërendohet shërbimi
psikologik me veprimtaritë edukative
dhe mësimore në
shkollë

8.3.4.6 Bashkëpunimi i shkollave
me komunitetin për
integrimin psikosocial të fëmijëve
viktima të dhunës
në familje

8.3.5.1 Të ndërtohen
mjedise relaksuese
në komunitet për
fëmijët viktimave të
dhunës si rezidenca
ditore, kënd lojrash
etj,

2008-2010

2009-2010

Koha e
Realizimit

Veprimet që Duhen Institucionet
Ndërmarrë
Përgjegjëse dhe
Partnere

Përfshirë në
kosto të tjera

Nuk ka kosto

Nuk ka kosto

Burimet/
Buxheti
000/lekë

Supozimet/
Vështirësitë

Përmirësimi i
legjislacionit
për ndarjen e
pushteteve dhe
kombinimin e
veprimtarive

Vendosja e
sistemit TIK në
shkolla

Treguesit e
Monitorimit

MASH, MB,
KUVENDI

PL , DRA

Mekanizmat
monitorues
dhe Vlerësues

ANEKS 1
PËRSHKRIM I LEGJISLACIONIT
3sUNX¿]LPLLGLNVULPLQLPLWQXNMHSHWQs.XVKWHWXWs0HJMLWKDWs.XVKWHWXWDNDSDUDVKLNXDUVH
PEDV VDM Qs KLUHDUNLQs H OLJMHYH Ps Ws UsQGsVLVKPH MDQs PDUUsYHVKMHW QGsUNRPEsWDUH Ws UDWL¿kuara nga Kuvendi ynë, të cilat kanë epërsi mbi legjislacionin vendas që bie në kundërshtim me të
1HQL  L.XVKWHWXWsV 6KTLSsULDsVKWsDQsWDUHH2.%VsTsQsYLWLQGKHNDUDWL¿NXDU
QMsQXPsUWsPDGKWs.RQYHQWDYHSsUWs'UHMWDWH1MHULXWNXSsUDVSHNWLQSsUWsFLOLQSRÀDVLPPs
e rëndësishmja është Konventa “Për Eleminimin e Të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër
*UXDV´ &('$: UDWL¿NXDUQJD.XYHQGLL6KTLSsULVsPH/LJMLQQUGDWs
si dhe protokolli shtesë i kësaj Konvente në vitin 2003, me Ligjin nr. 9052, datë 17.04.2003. Sipas këtij Protokolli, çdo person ose grup që e ndjen veten të diskriminuar lidhur me të drejtat e
parashikuara në Konventë, ka të drejtë të ankohet në Komitetin e Konventës, sipas një proçedure
të caktuar. Kjo Konventë për nga rëndësia njihet edhe si .XVKWHWXWDH*UXDV Shteti Shqiptar sipas
detyrimeve që ka, ka raportuar pranë Komitetit të Konventës në janar 2003, dhe tani është në fazën
e përmbushjes së rekomandimeve të bëra nga Komiteti i Konventës, sikurse dhe në përgatitjen e
raportit të tretë periodik zyrtar.
Duke qenë se Konventa e OKB-së CEDAW, është e vetëzbatueshme, lidhur me diskriminimin
JMLQRUPXQGWsMHSHWSsUNX¿]LPLLGLVNULPLQLPLWVLSDV1HQLWWs.RQYHQWsV³oGRGDOOLPSsUMDVK
WLPRVHNX¿]LPQsED]sJMLQLHTsNDSsUSDVRMsRVHSsUTsOOLPWsGsPWRMsRVH]KYOHUsVRMsQMRKMHQJs]L
PLQRVHXVKWULPLQQJDJUXDMDFLODGRTRIWsJMHQGMDHVDMPDUWHVRUHPELED]sQHEDUD]LVsVsEXUULWGKH
JUXDVWsWsGUHMWDYHWsQMHULXWGKHOLULYHWKHPHORUHQsIXVKDWSROLWLNHHNRQRPLNHVKRTsURUHNXOWXURUH
HFLYLOHRVHQsoGRIXVKsWMHWsU´

MSA
Në Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit (MSA), nenet 77 dhe 99 përcaktojnë detyrimet e Shqipërisë
lidhur me ofrimin e mundësive të barabarta në punësim, në fushën e kushteve të punës, veçanërisht të
shëndetit dhe sigurisë në punë. Në kuadrin e bashkëpunimit social synohet përshtatja e legjislacionit
shqiptar me acquis communautaire përsa i përket mundësive të barabarta për gratë.
Në vitin 1995, në Konferencën e IV Botërore për Gruan nga ku doli Deklarata e Pekinit dhe
Platforma për Veprim, u përcaktuan 12 fusha konkrete ndërhyrjeje, të cilat detyronin shtetet nënshkruese (180 vende) të hartonin legjislacion, platforma e strategji në përputhje me kushtet e vendit
dhe në mbrojtje të të drejtave të grave. Kjo Deklaratë mbështet veprimet solemne të qeverive, si
dhe përfaqëson një përpunim të detajuar të asaj që kërkon zbatimi efektiv i Konventës CEDAW
mbi krijimin e mekanizmit kombëtar.
Deklarata e Mijëvjeçarit, e nënshkruar në shtator 2000 në Mbledhjen e nivelit të lartë të OKB-së,
u kërkon vendeve anëtare “të përkrahin barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave, si rrugë të frytshme
për të luftuar varfërinë, urinë dhe sëmundjet dhe për të nxitur zhvillimin, që të jetë me të vërtëtë i
qëndrueshëm”. Në Pekin +10, një dekadë mbas Deklaratës së Pekinit, u rishikua dhe vlerësua periudha dhjetëvjeçare e zbatimit të Platformës për Veprim. Në këtë takim, u përqendrua vëmendja tek
shtatë prioritetet e propozuara nga rekomandimet e OZHM-ve mbi Barazinë gjinore, nga të cilat
edhe “Eleminimi i pabarazive gjinore në punësim, si dhe eleminimi i diferencës në të ardhura”.
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0DQGDWLL,/2 ,QWHUQDWLRQDO/DERU2I¿FH =\UD1GsUNRPEsWDUHH3XQsVPELEDUD]LQsJMLQRUH
është të promovojë barazinë midis grave, dhe burrave,në botën e punës. Mandati bazohet në Konventat Ndërkombëtare të Punës që i kushtojnë rëndësi të veçantë barazisë gjinore, veçanërisht në
NDWsU.RQYHQWDWN\oHWsEDUD]LVs1JDNsWRMDQsUDWL¿NXDUGKHUDSRUWRKHWQs=\UsQ1GsUNRPEsWDUH
e Punës mbi: Konventën Nr. 100 “Për shpërblim të barabartë”, Konventën Nr. 111 “Kundër diskriPLQLPLW´GKH.RQYHQWsQ1U³3sUPEURMWMHQHDPsVLVs´6sIXQGPLQsNRUULNXUDWL¿NXD
edhe Konventës Nr. 156 “Mbi punonjësit me përgjegjësi familjare”.
1.2.1. Kuadri ligjor në lidhje me të drejtat politike (dhe në vendim-marrje).
Të drejtat civile e politike: Si burrat, edhe gratë, gëzojnë de jure të drejta të barabarta civile
e politike. Ligjërisht gruaja ka të drejtë të zgjedhë lirisht vendbanimin, të mbajë një emër dhe një
mbiemër, të drejtën e shtetësisë dhe të ndryshimit të saj.
7sGUHMWDWSROLWLNH Legjislacioni shqiptar iu njeh të drejta të barabarta si burrave, ashtu edhe
grave,, që me mbushjen e moshës madhore 18 vjeç, të zgjedhin dhe të zgjidhen (Kushtetuta Neni
 (GUHMWDHYRWsVsVKWsHJDUDQWXDU+LVWRULNLVKWJUXDMDHND¿WXDUWsGUHMWsQSsUWs]JMHGKXUGKH
për t’u zgjedhur për herë të parë në vitin 1928. Praktikisht të drejtën e votës gratë e zbatuan në
zgjedhjet e para të pasluftës në vitin 1945.
Në Kodin Zgjedhor Ligji Nr. 8087 datë 19.06.2003, sanksionohet edhe njëherë pas Kushtetutës
parimi i mosdiskriminimit për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur, si dhe garantohet e drejta e votës për
zgjedhësit. Lëvizja e grave ka punuar për të futur në ligjin elektoral të vitit 2000 e më pas, një
kuotë prej 30% përfaqësimi për gjininë më të diskriminuar. Por kjo ende nuk është arritur. Sistemi
mazhoritar që parashikon legjislacioni ynë nuk e lejon përfshirjen e kuotës. Ndërkaq partitë politike më të mëdha kanë sansksionuar në statutet e tyre kuotën për pjesëmarrjen e grave në organet
drejtuese të partive.
1.2.2. Kuadri ligjor në lidhje me të drejtat ekonomike dhe në fushën e punësimit.
Në Kushtetutën e RSH në nenin 18 është përcaktuar se të gjithë shtetasit janë të barabartë përpara ligjit dhe se askush nuk mund të diskriminohet për shkak të racës, gjinisë, bindjeve fetare,
¿OR]R¿NHGKHSROLWLNHJMXKsVJMHQGMHVHNRQRPLNHDUVLPRUHGKHVRFLDOH0HWHMQH.UHXQ,9³3sU
liritë dhe të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore”, ligji themelor i shtetit shqiptar parashikon
QsQHQLQ  WsGUHMWsQSsUWCXSXQsVXDU³dGRQMHULNDWsGUHMWsQWs¿WRMsPMHWHWHMHWHVsVVsWLM
me punë të ligjshme që e ka zgjedhur ose pranuar vetë. Ai është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e
SXQsVVLGKHVLVWHPLQHNXDOL¿NLPLWWsWLMSURIHVLRQDO´7sGUHMWDWsEDUDEDUWDSsUEXUULQGKHJUXDQMDQs
parashikuar dhe në Ligjin “Për Barazi Gjinore” (që aktualisht është duke u rishikuar), i cili konsiston
në vendosjen në pozita të barabarta të dy sekseve në fushën e punësimit si dhe dispozita të veçanta për
ngacmimin seksual në vendin e punës (nenet 4, 5, 6, 7 dhe 8).
7s GUHMWDW Qs IXVKsQ H SXQsV Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në Kreun IV, Neni 49
pika 1, përcakton se gjithëkush është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin
HNXDOL¿NLPLWWsYHWSURIHVLRQDO.RGLL3XQsVQsQHQLQVDQNVLRQRQVHQGDORKHWoGROORMGLVNULminimi në fushën e marrjes në punë dhe të profesionit. Kodi Punës ndalon diskriminimin në bazë të
seksit që cënon të drejtën e individit për të qënë i barabartë në punësim dhe trainim, në proçeduarat
e marrjes në punë dhe kushtet e punës, në kryerjen e detyrave, në shpërblim, asistencë sociale dhe
përfundimin e kontratës së punës si dhe pjesëmarrjen në sindikata.
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6KSsUEOLPLLEDUDEDUWs Përsa i përket shpërblimit të barabartë midis burrave, dhe grave , neni
L.RGLWWs3XQsVQsSDUDJUD¿QSDUDVKLNRQTsSXQsGKsQsVLW¶XMDSsEXUUDYHGKHJUDYHSDJsWs
barabartë për punë me vlerë të barabartë. Ky formulim është në përputhje me të gjitha instrumentat
ndërkombëtare (ILO-Konventa nr.100 mbi Shpërblimin e Barabartë, 1951), në të cilën Shqipëria është
palë. Po sipas Kodit të Punës, në rastin e shkeljes së këtij parimi, punëdhënësi detyrohet t’i paguajë
punëmarrëses/it të diskriminuar një shpërblim që përfshin të gjithë avantazhet që ka punëmarrësi i
VHNVLWWMHWsU QHQLSDUDUD¿L.RGLWWs3XQsV /HJMLVODFLRQLVKTLSWDUOLGKXUPHVKSsUEOLPLQH
barabartë QXNsVKWsGLVNULPLQXHV. Ai i trajton në mënyrë të barabartë si burrat edhe gratë . Problemi de
facto që evidentohet është pjesëmarrja e ulët e gruas në poste drejtuese. Edhe pse ajo është e arsimuar
GKHHNXDOL¿NXDUQsSsUJMLWKsVLYHQGHWGUHMWXHVHQsVHNWRULQSXEOLNSRUHGKHDWsSULYDWLPEDMQsEXUrat, të cilët rrjedhimisht do të kenë edhe shpërblim më të lartë. De facto gratë punojnë në sektorë ku
shpërblimi është më i ulët. Ato punojnë në punë të tilla si infermiere; në sistemin parashkollor dhe
mësuese të arsimit nëntëvjeçar dhe shkollë të mesme; në sektorin privat si rrobaqepësi etj, punë të
cilat rrjedhimisht janë më pak të paguara. Në pikën ç të nenit 4 të Ligjit 9198/01.07.2004 “Për barazinë gjinore në shoqëri” përcaktohet se një nga detyrimet e punëdhënësit për të zbatuar të drejta të
barabarta, është të japë pagesë të barabartë për punë me vlerë të barabartë. Neni 5 pika a) cilëson
si veprim diskriminues të punëdhënësit për shkak të gjinisë kur “përdor standarte të diferencuara
ndaj punëmarrësve lidhur me kohëzgjatjen dhe/ose pagesën për punën me vlerë të njëjtë”. Shkelja
e dispozitave të këtij ligji sipas rastit sjell përgjegjësi disiplinore, administrative ose penale për
personin fajtor; si dhe nëse shkelja është bërë nga nëpunësit e administratës shtetërore, shkelësi
paguan gjobë deri në 30.000 lekë.
Kushtet e punës. Kodi i Punës në Kapitullin VIII nga neni 39-75 parashikon sigurimin dhe mbrojtjen e shëndetit. Në Kodin e Punës janë parashikuar rregulla të veçanta për mbrojtjen e gruas punëtore. Neni 54 (3) parashikon që gruaja shtatzënë që punon vazhdimisht në këmbë, në çdo tre orë duhet
WsSXVKRMsWsSDNWsQPLQXWD1HQLSDUDJUD¿SDUDVKLNRQTsSHVKDTsPXQGWsQJUHMsJUXDMD
është deri në 20 kg, ndërsa për burrin është 55 kg. Sipas nenit 72 punëdhënësi, në vendet ku punojnë
gra, është i detyruar, përveç kushteve të tjera higjenike, të sigurojë dhoma të veçanta për to. Shkelja
HGLVSR]LWDYHWsVLSsUSsUPHQGXUDGsQRKHWPHQMsJMREsTsVKNRQQJD¿VKLQHSDJsVPLQLPDOH
mujore të vendosur me ligj.
Mbrojtja në rastet e pushimit nga puna.RGLL3XQsVQs1HQLQSDUDJUD¿SsUFDNWRQ
rastet e zgjidhjes së kontratës nga punëdhënësi pa shkaqe të arsyeshme. Gjykata vendos në rastet e
pushimit pa shkaqe të arsyeshme që punëdhënësi detyrohet t’i japë punëmarrësit një dëmshpërblim
deri në 1 (një) vit pagesë ose rikthim në vendin e punës. Mbrojtja sigurohet si nga legjislacioni shqLSWDUDVKWXHGKHQJDNRQYHQWDWHUDWL¿NXDUDQJD3DUODPHQWL\Qs$QNLPLQsUDVWHWHGLVNULPLQLPLW
gjinor, në vijimësi të ligjeve të mësipërme, parashikohet edhe në Ligjin Nr. 9198, datë 01.07.2004
“Për barazinë gjinore në shoqëri”, Neni 16.
Ngacmimi seksual në vendin e punës. Lidhur me ngacmimin seksual në vendin e punës nuk ka
të dhëna statistikore zyrtare nëse këto çështje kanë shkuar dhe janë zgjidhur në gjykatë. Edhe nga
shoqatat e grave që merren me ndihmë juridike për gratë dhe vajzat nuk rezulton ndonjë rast i tillë.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se këto raste nuk ekzistojnë. Në media disa herë është shkruar për fenomenin dhe mënyrën se si trajtohet ai nga opinioni dhe legjislacioni. Lidhur me ngacmimin seksual në
vendin e punës Legjislacioni shqiptar shprehet në Kodin e Punës dhe Ligjin nr 9198/01.07.2004 “Për
barazinë gjinore në shoqëri”.
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E drejta e grave të punësuara për mbrojtjen gjatë shtatëzanisë. Leja e paguar për gratë para
dhe pas lindjes:
1. 1HQLL.XVKWHWXWsVVs6KTLSsULVsÀHWSsUPDVDWsSRVDoPHSsUPEURMWMHQJDVKWHWLWsGLVDNDW
HJRULYHPsYXOQHUDEsOGKHNRQNUHWLVKWSsUIsPLMsWWsULQMWsJUDWsVKWDWs]sQDGKHQsQDWHUHMD
1sSsUSXWKMHPHNsWsPEURMWMHNXVKWHWXHVH4HYHULDQ[MHUUDNWHQsQOLJMRUHSsUPEURMWMHQHJUDYH
VKWDWs]sQDQsPDUUGKsQLHWHSXQsVLPLW
2. 6LSDV/LJMLWQU³3sUEDUD]LQsJMLQRUHQsVKRTsUL´QXNSsUEsQGLVNULPLQLPRVH
GKXQLPWsWsGUHMWDYHWsEDUDEDUWDSsUJUDWsHEXUUDW³PEURMWMDHSRVDoPHHJUDYHJMDWsVKWDWs]D
QLVsOLQGMHVHVsPXQGMHV´
3. 1Ms JUXD ND Ws GUHMWsQ H OHMHV Vs OLQGMHV QsVH DMR ND THQs H SsUIVKLUs Qs VNHPDW H VLJXULPHYH
VKRTsURUHSsUPXDMWHIXQGLWGKHNDTHQsHSXQsVXDUPHQMsNRQWUDWsSXQsVLPLQJDPRPHQWLL
¿OOLPLWWsVKWDWs]DQLVsGHULQs¿OOLPLQHOHMHVVsOLQGMHV3HULXGKDHSsU¿WLPLWWsOHMHVVsOLQGMHVsVKWs
GLWsGXNHSsUIVKLUsQMsPLQLPXPSUHMGLWsSsUSDUDOLQGMHVGKHGLWsSDVOLQGMHV QHQL
L.RGLWWs3XQsV 
4. /LJMLQUGDWs³3sU6LJXULPHW6KRTsURUHQs5HSXEOLNsQH6KTLSsULVs´JDUDQWRQPs
WHMWsGUHMWsQHJUDYHWsVLJXUXDUDSsUSsU¿WLPHQsUDVWEDUUsOLQGMH
Punëdhënësi është i detyruar që t’i ruajë vendin e punës një gruaje gjatë periudhës që ajo është me
leje lindjeje, në rast të kundërt kjo konsiderohet diskriminim për shkak të gjendjes së shtatëzanisë apo
të mëmësisë (Konventa CEDAW). Gjithashtu punëdhënësi nuk mund t’i komunikojë pezullim apo
pushim nga puna punëmarrëses e cila deklaron se është shtatëzanë.
0EURMWMDHSRVDoPH Këshilli i Ministrave me VKM Nr. 397/20.05.1996 ndryshuar me VKM nr.
185/ 03.05.2002 ka miratuar vendimin “Për mbrojtjen e veçantë të grave shtatëzëna dhe të amësisë”.
Sipas nenit 108 të Kodit të Punës ndalohet puna e natës për gratë shtatëzëna. Kodi Penal i Republikës
së Shqipërisë i konsideron si një akt kriminal kundër grave shtatzëna kushtet e keqësuara, neni 50(e),
ndërsa neni 79(b) parashikon burgim të përjetshëm për vdekjen e gruas shtatzënë.
Ligji 8549 datë 11.11.1999 “Për Statusin e Nëpunësit Civil” parashikon në kreun IV neni
15 ngritjen në detyrë për nëpunësit civilë pa dallim seksi. Ky ligj përcakton dhe proçedurat për
ngritjen në detyrë nëpërmjet konkurimit.
1.2.3 Kuadri ligjor në lidhje me arsimin dhe formimin profesional.
/HJMLVODFLRQLQsDUVLPsVKWsQJULWXUGXNHXED]XDUQsEDUD]LQsJMLQRUHVLQMsQGsUSDULPHWHUsQGs
VLVKPHWsSsUFDNWXDUDQs.XVKWHWXWsQH5HSXEOLNsVVs6KTLSsULVsGKHQsSDULPHWHPDUUsYHVKMHYH
GKHWUDNWDWHYHQGsUNRPEsWDUHWsUDWL¿NXDUDQJDYHQGL\Qs.sWXSsUIVKLKHQ/LJMLQUGDWs
 ³3sU VLVWHPLQ DUVLPRU SDUDXQLYHUVLWDU´ L QGU\VKXDU /LJML QU  GDWs 
³3sU DUVLPLQ GKH IRUPLPLQ SURIHVLRQDO Qs 5HSXEOLNsQ H 6KTLSsULVs´ VL GKH /LJML QU  GDWs
³3sUDUVLPLQHODUWsQs5HSXEOLNsQH6KTLSsULVs´LQGU\VKXDU
Ligji nr. 7952, datë 21.06.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar”LQGU\VKXDUSDUDVKLNRQ
QsQHQLQVDQNVLRQLPLQHEDUD]LVsJMLQRUHGXNHXVKSUHKXUSsUWsGUHMWDWsEDUDEDUWDWsVKWHWDVYHWs
5HSXEOLNsVVs6KTLSsULVsSsUW¶XDUVLPXDUQsWsJMLWKDQLYHOHWHDUVLPLWSDYDUsVLVKWQJDJMHQGMDVR
FLDOHNRPEsVLDJMXKDVHNVLIHMDUDFDELQGMHWSROLWLNHJMHQGMDVKsQGHWsVRUHGKHQLYHOLHNRQRPLN
%DUD]LDJMLQRUHPEDKHWSDUDV\VKQsNsWsOLJMHGKHQsKDUWLPLQHSURJUDPHYHWs]KYLOOLPLWWsDUVLPLW
WsFLODWEsKHQQsSsUSXWKMHPHSULUMHWGKH]KYLOOLPHWDUVLPRUHQGsUNRPEsWDUHVLGKHYHoRULWsNRP
EsWDUHUDMRQDOHVRFLDOHNRQRPLNHGKHGHPRJUD¿NHWs6KTLSsULVs
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Ligji nr. 8872, datë 29.03.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e
Shqipërisë”QsQHQLQSDUDJUD¿JDUDQWRQWsGUHMWsQSsUDUVLPLQGKHIRUPLPLQSURIHVLRQDO
JMDWsJMLWKsMHWsVPXQGsVLQsHNU\HUMHVVsDUVLPLW¿OOHVWDUSURIHVLRQDOVLGKH¿WLPLQHQMRKXULYH
SURIHVLRQDOHWsQHYRMVKPHSsUSXQsVLPGXNHNULMXDUPXQGsVLWsEDUDEDUWDSsUWsJMLWKs3UDQLPHW
QsDUVLPLQGKHIRUPLPLQSURIHVLRQDONsVKLOOLPLQGKHRULHQWLPLQQsDUVLPLQGKHIRUPLPLQSURIH
VLRQDONDQsQMsWUDMWLPWsEDUDEDUWsWsWsJMLWKsVXEMHNWHYHWsFLOsWSUHNHQQJDN\OLJMSDYDUsVLVKW
QJDJMLQLD
Ligji nr. 8461, datë 25.02.1999 “Për Arsmin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” WDQLPs
sVKWsQGU\VKXDUWsUsVLVKWGXNHLGKsQsQMs]KYLOOLPPsWsPDGKDUVLPLWWsODUWsVKTLSWDUGKHGXNHH
SsUIVKLUsDWsQs]RQsQHXURSLDQHWsNsWLMDUVLPL.\OLJMQsSsUPEDMWMHUHÀHNWRQSDULPLQHEDUD]LVs
JMLQRUH7sJMLWKDVXEMHNWHWTsMDQsSMHVsHNsWLMOLJMLDSRSUHNHQSUHMWLMWUDMWRKHQQsPsQ\UsWs
EDUDEDUWsGKHSDGDOOLPJMLQLH1GsUNRKsN\OLJMVLJXURQWsPsVXDULWJMDWsJMLWKsMHWsVPXQGsVLGKH
VKDQVHWsEDUDEDUWDSsUWsJMLWKsPXQGsVLSsUOsYL]MHWsOLUsGXNHGKsQsNsVKWXPXQGsVLSsUQMRKMH
WsVWXGLPHYHWsNU\HUDQsWsJMLWKs]RQsQHXURSLDQH
Ligji nr.8872, datë 29.3.2002 “Për Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e
Shqipërisë” QsSLNsQWs1HQLWWsWLMSsUYHoTsOOLPHYHWsWMHUDVKSUHKHWVHN\OLJMJDUDQWRQWs
GUHMWsQHVKSUHKXUQs.XVKWHWXWsQH5HSXEOLNsVVs6KTLSsULVsSsUDUVLPLQGKHIRUPLPLQSURIH
VLRQDOJMDWsJMLWKsMHWsVPXQGsVLQsHNU\HUMHVVsDUVLPLW¿OOHVWDUSURIHVLRQDOVLGKHWs¿WLPLWWs
QMRKXULYHSURIHVLRQDOHWsQHYRMVKPHSsUSXQsVLPGXNHNULMXDUVKDQVHWsEDUDEDUWDSsUWsJMLWKs
1JDN\OLJMSsU¿WRMQsSsUYHoQ[sQsVYHGKHSHUVRQDYHTsNDQsPEXVKXUYMHoVLSDVSLNsVF 
³JUXSHWsYHoDQWDTsGsVKLURMQsULDIWsVLPSURIHVLRQDOVLSHUVRQDWPHDIWsVLWsNX¿]XDUQsQDW
me shumë fëmijë, personat nën 18 vjeç, të papunët afatgjatë, personat nga familje nën nivelin
e varfërisë dhe çdo kategori tjetër që do të përcaktohet si e tillë me vendim të Këshillit të Ministrave´
Urdhëri Nr. 394 datë 23.02.2004 i Ministrit të Punës dhe Çështjeve Sociale “Për tarifat e
Sisitemit të Formimit Profesional”SsUFDNWRQVHWDULIDWHUHJMLVWULPLWSsUNDWHJRULWsNRPXQLWHWL
URPYDM]DWGKHJUDWsHWUD¿NXDUDHWMMDQsIDODVSsUNXUVHWHSURIHVLRQHYHWsRIUXDUDQJD4HQGUDW
3XEOLNHWs)RUPLPLW3URIHVLRQDO
1.2.4 Kuadri ligjor në lidhje me kujdesin social29.
1sYLWLQPLUDWRKHW Ligji Nr.8889, datë 25.04.2002³3sUGLVDVKWHVDGKHQGU\VKLPHQs/LJMLQ
1UGDWs³3sUVLJXULPHWVKRTsURUHQs56+´.\OLJMVROOLVsSDULXOMHWsQRUPsVVs
NRQWULEXWHYHTsGXKHWWsSDJXDMQsSXQsGKsQsVLWGKHSXQsPDUUsVLWQJDQsGXNH¿OOXDU
QJDGKHVsG\WLQGU\VKLPHQsPRVKsQHSHQVLRQLWGXNHUHDOL]XDUQMsUULWMHJUDGXDOHSsU
JUDWsQJDYMHoGKHSsUEXUUDWQJDYMHo3UDHQGHUXKHWQMsIDUsGLVNULPLQLPLSR]LWLYL
JUXDVQsOLGKMHPHSsU¿WLPLQSsUSHQVLRQGXNHVKWXDUNsWXHGKHIDNWLQVHDMRSsUVKNDNWsMHWsJMDWsVLVs
PsWsPDGKHVHEXUUDWHJs]RQSsUQMsSHULXGKsPsWsJMDWsNRKHSHQVLRQLQHVDMWsSOHTsULVs
Në Ligjin Nr.7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimin Shoqëror në RSH”Qs1HQLQSLND
WKXKHW³3HULXGKDHNU\HUMHVVsVWXGLPHYHQs6KNROOsQHODUWsPHVKNsSXWMHQJDSXQDSsUJUXDQGXNH
¿OOXDUQJDVKWDWRULHQsYD]KGLPSDYDUsVLVKWQJDYHQGLGKHYLWHWVHNXUMDQsNU\HUVWXGLPHW
QMLKHWVLSHULXGKsVLJXULPLYHWsPSsUHIHNWSHQVLRQLSOHTsULH1sNsWsUDVWNRQWULEXWHWSsUEDOORKHQQJD
EX[KHWLLVKWHWLWQsNRKsQNXUSDUDTLWHWNsUNHVDSsUSHQVLRQ´
29

3sULQIRUPDFLRQPsWsGHWDMXDUPXQGWsUHIHURKHQLWHN$QHNVEDVKNsOLGKXUNsVDMVWUDWHJMLH
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Në Ligjin Nr.8087, datë 13.03.1996 ³3sU VLJXULPLQ VKRTsURU VXSOHPHQWDU Ws XVKWDUDNsYH Ws
IRUFDYHWsDUPDWRVXUDWs56+WsXVKWDUDNsYHWs0LQLVWULVsVs5HQGLW3XEOLNGKHWs6KsUELPLW,Q
IRUPDWLY6KWHWsURU´QsQHQLQSsUSHQVLRQWsSsUNRKVKsPSsUYMHWsUVLVKsUELPLSsUXVKWDUDNsW
HVKsUELPLWDNWLYWsSsUKHUVKsPTsNDQsGDOsQsUH]HUYsDSRQsOLULPSDVGDWsVGHULQs
SORWsVLPLQHNXVKWHYHSsUSHQVLRQSOHTHULHSsU¿WRMQsSHQVLRQWsSDUDNRKVKsPSsUYMHWsUVLVKsU
ELPLNXUSORWsVRMQsYMHWsUVLQsHVKsUELPLWVLXVKWDUDNsQsPDVsQYMHWSsUJUDWsGKHYMHWSsU
EXUUDWVLGKHWsNHQsPEXVKXUPRVKsQJUDWsYMHoGKHEXUUDWYMHo30
0H VLJXULPLQ YXOOQHWDU Ts UHDOL]RKHW VLSDV Rregullores Nr.35/1,2005 VLVWHPL L VLJXULPHYH
VKRTsURUH LX SsUJMLJM NsUNHVDYH Ws T\WHWDUsYH Ts GsVKLURQLQ Ws IXWHVKLQ Qs VNHPsQ H VLJXULPHYH
VKRTsURUHSDTHQsHNRQRPLNLVKWDNWLYsNXVLNXUVHHWUDMWXDPPsODUWJUDWs]HQsQMsSHVKsVSHFL¿NH
PsWsPDGKHWsSRSXOOVLVsMRHNRQRPLNLVKWDNWLYH.MRVNHPsJMLWKDVKWXNULMRLPXQGsVLQsTsSHUVRQL
WsVLJXURKHWSsUSsU¿WLPHPDNVLPDOHNXHGKHQsNsWsUDVWIHPUDWVLPsSDNWsSDJXDUDQsWUHJXQHSX
QsVNDQsPXQGsVLWsUULWLQSsU¿WLPHWVRFLDOHQsSsUPMHWVLJXULPLWSsUSHQVLRQHPDNVLPDOH6LJXULPLQ
HVDMYXOOQHWDUPXQGWDEsMsQMsSHUVRQLWUHWsSDTHQsDMRGRPRVGRVKPsULVKWSUH]HQWH
1.2.5 Kuadri ligjor në lidhje me kujdesin shëndetësor.
1HQLL.XVKWHWXWsVVs5HSXEOLNsVVs6KTLSsULVsJDUDQWRQWsGUHMWDWsEDUDEDUWDSsUNXMGHVLQ
VKsQGHWsVRU RIUXDU QJD VKWHWL 0HJMLWKDWs OHJMLVODFLRQL VKTLSWDU QXN ND Ws IRUPXOXDU VSHFL¿NLVKW
PRVGLVNULPLQLPLQQsNXMGHVLQVKsQGHWsVRU/LJMLPEL.XMGHVLQ6KsQGHWsVRUGDWRQQJDYLWL
GKHQXNUHÀHNWRQNOLPsQHWDQLVKPHOLJMRUH
Ligji për Shëndetin Riprodhues Nr. 8876, datë 04.04.2002 SsUGRU WHUPLQ GLVNULPLQLP GKH
DNRUGRQGKsQLHQHVKsUELPHYHSDGDOOLPJMLQLHDSRNDWHJRULHWMHWsUGHPRJUD¿NH1HQLJDUDQWRQ
YHQGLPPDUUMHQHoGRLQGLYLGLQsOLGKMHPHXVKWULPLQHWsGUHMWDYHULSURGKXHVHVLSDVLQWHUHVDYHWs
W\UHSDXGLVNULPLQXDUGHW\UXDUDSRGKXQXDU.\OLJMJMLWKDVKWXRIURQPEsVKWHWMHWsYHoDQWsSsU
VKsUELPHWHNXMGHVLWVKsQGHWsVRUSsUQsQDWGKHIsPLMsW QHQL GKHYL]LWDNRQWUROOLPMHNsVRUH
SHULRGLNHSDUDGKHSDVOLQGMHVVLGRPRVNRQWUROOHSUHGKHSRVWSDUWXPWsGHW\UXDUD QHQL 4sO
OLPLLNsWLMOLJMLsVKWsQMRKMDGKHSUDQLPLLWsGUHMWDYHULSURGKXHVHGKHVKsQGHWLWULSURGKXHVWsoGR
LQGLYLGL.\OLJMLFLOLPEsVKWHWHWQs.XVKWHWXWs.RQYHQWsQ&('$:.RQYHQWsQ³3sUWs'UHMWDWH
)sPLMsYH´WKHNVRQVHVKsQGHWLULSURGKXHVsVKWsSMHVsHUsQGsVLVKPHHVKsQGHWLWQsSsUJMLWKsVL$LMR
YHWsPTssVKWsQMsUHÀHNVLRQLVKsQGHWLWJMDWsDGROHVKHQFsVGKHPRVKsVVsUULWXUSRUSsUFDNWRQGKH
ED]DWHVKsQGHWLWJMDWsYLWHYHULSURGKXHVHSsUJUDWsGKHEXUUDWVLGKHNDHGKHHIHNWHWsUsQGsVLVKPH
PELJMHQHUDWDWHDUGKVKPH/LJMLUHVSHNWRQJMLWKDVKWXSDULPLQHPRVGLVNULPLQLPLWLVDQNVLRQXDUQs
.XVKWHWXWsGKHGRNXPHQWHWHUsQGsVLVKPHQGsUNRPEsWDUH1HQLLOLJMLWNXEsQIMDOsSsUSsUGRUL
PLQHPHWRGDYHWsWHNQRORJMLYHULSURGKXHVHWsDVLVWXDUDQGDORQzgjedhjen e seksit të fëmijësPH
SsUMDVKWLPWsUDVWHYHNXUNDPXQGsVLSsUWsWUDVKsJXDUVsPXQGMHWsOLGKXUDPHVHNVLQ
/LJMLGDWs´3sUQGsUSUHUMHQHVKWDWs]DQLVs´Ligji në nenin 1 të tij garanton reVSHNWLPLQHFGRTsQLHQMHUs]RUHTsQs¿OOLPWsMHWsV.\SDULPQXNVKNHOHWPHSsUMDVKWLPWsUDVWHYH
kur është e domosdoshme dhe e përcaktuar në ligj. Ligji si një parim tjetër kryesor ka përdorimin të
PHWRGDYHWsSODQL¿NLPLWIDPLOMDUQJDWsJMLWKDTsQGUDWVKsQGHWVRUHVLPMHWSsUWsVKPDQJXUVKWDWszanitë e padëshiruara. Ligji ndalon në çdo rast që ndërprerja e shtatëzanisë të konsiderohet si metodë
planikimi familjar.

30

³/HJMLVODFLRQLL6LJXULPHYH6KRTsURUH´±,66+IT
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Sipas Ligjit:
Shtatzania mund të ndërpritet për arsye shëndetësore brenda 22 javëve dhe për arsye psikosociale
brenda 12 javëve të para të shtatzanisë. Ligji nuk parashikon si nje kusht paraprak pëlqimin e babait të
fëmijës për abortin. Në rastet e shtatëzanisë për vajzat e reja nën 16 vjeç, kërkohet pëlqimi i prindërve
ose i kujdestarit ligjor..
/LJML³0ELSURPRYLPLQGKHPEURMWMHQHXVKTLPLWPHJML´QU, është hartuar
për të dekurajuar zëvendësimin e qumështit të gjirit me formulën, për të rregulluar tregëtimin e
XVKTLPLWDUWL¿FLDOSsUEHEHWVLGKHSsUWsSURPRYXDUQGsUJMHJMVKPsULQsSXEOLNHPELDYDQWD]KHWH
ushqimit me gji.
.RGL3HQDOL5HSXEOLNsVVs6KTLSsULVs/LJMLQUQHQHWGKH përshkruajnë sanksionet deri në pesë vjet burgim për përfundimin e shtatëzanisë pa pëlqimin e gruas,
abortin e kryer në mjedise të paautorizuara dhe me persona të paautorizuar, si dhe atyre që u japin
grave shtatëzana mjete për të ndërprerë shtatëzaninë përtej javës së 12.
6WUDWHJMLDNRPEsWDUHSsUSDUDQGDOLPLQGKHNRQWUROOLQHSsUKDSMHVVs+,9$,'6Qs6KTLSsUL
në vitet 2004-2010 vë theksin në rrezikun e prekjes nga HIV/AIDS të grave dhe vajzave në Shqipëri dhe synon masa parandaluese ndërgjegjësuese dhe masa trajtimi.
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ANEKS 2
REFERENCA LIDHUR ME KUADRIN
LIGJOR PËR MBROJTJEN SOCIALE31
Ligji i ri “Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore” me VKM, nr. 9355, datë 10.03.2005,
që zëvendësoi ligjin e mëparshëm nr.7710, datë 18.05.1993 “Për Ndihmën dhe Përkujdesjen
Shoqërore” si rezultat i ndryshimeve të ndodhura në vend dhe nevojave për shërbime të reja sociale. Ligji i ri është plotësuar me një sërë aktesh nënligjore si:

 VKM nr. 564, GDWs  ³3sU OLFHQVLPLQ H RIUXHVYH Ws VKsUELPHYH Ws SsUNXMGHVMHV
VKRTsURUH´LFLOLsVKWsSORWsVXDUGKHPHG\XGKs]LPHWs0LQLVWULWWs3XQsVdsVKWMHYH6RFLDOH
GKH6KDQVHYHWs%DUDEDUWD

 Udhëzimi nr. 90,GDWs³3sUQJULWMHQHNRPLVLRQLWWsOLFHQVLPLWWsRIUXHVYHWsVKsUEL
PHYHWsSsUNXMGHVMHVVKRTsURUH´

 Udhëzimi nr. 90/1GDWs³3sUSURFHGXUsQHRUJDQL]LPLWWsNRPLVLRQLWWsOLFHQVLPLW
WsRIUXHVYHWsVKsUELPHYHWsSsUNXMGHVMHVVKRTsURUH´
VKM nr. 787, datë 14.12.2005, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të masës së
Ndihmës Ekonomike”, si dhe Udhëzim nr. 338/3, datë 10.03.2006 “Mbi zbatimin e VKM nr.
787, datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të masës së Ndihmës Ekonomike”.
VKM 786,GDWs³3sUNRPLVLRQLPLQGKHSDJHVsQHSHUVRQDYHPHDIWsVLWsNX¿]XDU´
si dhe Udhëzim nr.298, datë 11.02.2004 “Për komisionimin dhe pagesën e personave me aftësi të
NX¿]XDU´
VKM nr. 563, datë 12.08.2005 “Për përcaktimin e përgjegjësive të qarkut për shpërndarjen e
shërbimeve shoqërore”.
VKM nr. 209, datë 12.04. 2006, “Për përcaktimin e kritereve dhe dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në institucionet rezidenciale, publike dhe private të përkujdesit
shoqëror”.
VKM nr. 419, datë 19.06.2003 “Për trajtimin e jetimëve me shërbim shëndetësor dhe me barna”.
VKM nr. 512, datë 31.05.2006 “Për procedurat e kryerjes së kontrollit të ndihmës ekonomike,
WsSDJHVsVVsDIWsVLVsVsNX¿]XDUGKHVKsUELPHYHVKRTsURUH´
VKM nr. 618, datë 07.09.2006 “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe masës së
SsU¿WLPLWWsSDJHVsVSsUSHUVRQDWPHDIWsVLWsNX¿]XDU´

31

3sUPsVKXPsLQIRUPDFLRQPXQGW¶LXUHIHURKHQLGKH6WUDWHJMLVsVs3$.6WUDWHJMLVs.RPEsWDUHWs)sPLMsYHGKH6WUDWHJMLVsVs
5RPsYH
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VKM nr. 619, datë 07.09.2006 “Për disa ndryshime të VKM nr.31, datë 20.01.2001 “Për përfitimet nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik” të ndryshuar.
Ligji nr. 8788,GDWs³3sU2UJDQL]DWDWMR¿WLPSUXUsVH´
Udhëzim nr. 687 GDWs  ³3sU DGPLQLVWULPLQ H QGLKPDYH KXPDQLWDUH Ts SsU¿WRMQs
institucionet rezidenciale dhe ditore të përkujdesit shoqëror”.
Strategjia e Shërbimeve Shoqërore e miratuar me VKM Nr.265, datë 28.04.2005. 1sNsWs
VWUDWHJMLQMsYHQGWë rëndësishëm zënë, gratë e WUD¿NXDUDWsGKXQXDUDURPsWHWM
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ANEKS 3
REFERENCA LIDHUR ME KUADRIN
LIGJOR PËR DHUNEN NE FAMILJE
Instrumenta Ndërkombëtare që Mbështesin Veprimtarinë e Shkollave
I – Legjislacioni i brendshëm

 .XVKWHWXWDH5HSXEOLNsVVs6KTLSsULVs
 /LJMLSsUDUVLPLQSDUDXQLYHUVLWDU
 .RGL3HQDO
 .RGL&LYLO
 .RGLL)DPLOMHV
II – Dokumenta të Organizatës së Kombeve të Bashkuara

 'HNODUDWD8QLYHUVDOHHWs'UHMWDYHWs1MHULXW
 .RQYHQWDSsUWs'UHMWDWH)sPLMsV
 .RQYHQWDSsU(OHPLQLPLQHWs*MLWKD)RUPDYHWs'LVNULPLQLPLWNXQGsU*UDYH
III – Dokumenta të Këshillit të Europës dhe Komisionit Europian

 .DUWD6RFLDOHHXURSLDQH
 .RQYHQWDHXURSLDQHSsUOLULWsGKHWsGUHMWDWWKHPHORUWsQMHULXW
 .RQYHQWDHXURSLDQHSsUXVKWULPLQHWsGUHMWDYHWsIsPLMsV
 .RQYHQWD H +DJsV SsU PEURMWMHQ H Ws PLWXUYH GKH SsU EDVKNsSXQLPLQ Qs IXVKsQ H ELUsVLPLW
QGsUNRPEsWDU

 5H]ROXWDH3DUODPHQWLW(XURSLDQPELWUD¿NLPLQHIsPLMsYHGKHSsUIsPLMsWXVKWDUs
 5HNRPDQGLPHWsNRPLVLRQLWHXURSLDQSsUVKIU\Ws]LPLQVHNVXDOWsIsPLMsYH
 5HNRPDQGLPHWsYHoDQWDWs.sVKLOOLWWs(XURSsV
 5HNRPDQGLPL  ³3sUGKXQsQQsIDPLOMH´
 5HNRPDQGLPL  ³3sUDVLVWHQFsQGDMYLNWLPDYHWsNULPLWGKHSDUDGDOLPLQHYLNWLPL]LPLW
 5HNRPDQGLPL  ³3sUVKIU\Ws]LPLQVHNVXDO´
 3DNWL1GsUNRPEsWDUSsUWsGUHMWDWHNRQRPLNHVRFLDOHGKHNXOWXURUH1HQL
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SHTOJCA 2
Analize e kuadrit ligjor ekzistues lidhur me dhunën në familje
1sNsWsDQDOL]sWsJMHQGMHVDNWXDOHWsOHJMLVODFLRQLWGRWsUHVSHNWRMPsSDULPLQHKLHUDUNLVsVH
QRUPDYHTHYHSURMQsQHWHUULWRULQH5HSXEOLNsVVs6KTLSsULVsWsSsUFDNWXDUQJDYHWs.XVKWHWXWD32
1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Kushtetuta përdor një gjuhë neutrale nga këndvështrimi gjinor dhe në të thuhet se: Askush nuk
mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca ...” (neni 18/2). Ndonëse nuk
NDQMsQRUPsTsQsPsQ\UsVSHFL¿NHWsWUDMWRMsGKXQsQQsIDPLOMH.XVKWHWXWDH56KLJDUDQWRQ
martesës dhe familjes mbrojtje të veçantë (neni 53/2). Meqë i gjithë sistemi ligjor shqiptar është
bazuar në rregullimet dhe parimet kushtetuese, çdo ligji, akt nënligjor, vendim gjyqësor, veprim
ose mosveprim i individëve dhe organeve, duhet të respektojë dhe t'i mbrojë të drejtat dhe liritë
themelore të njeriut të cilat janë të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik (neni 15/1). Të drejtën për një mbrojtjeje të veçantë nga
shteti kanë fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja. Gjithashtu çdo fëmijë ka të drejtë të
jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi ... (n.54)».
2. Konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
6KTLSsULDNDUDWL¿NXDUQMsSMHVsWsNRQVLGHUXHVKPHWsLQVWUXPHQWHYHQGsUNRPEsWDUsTsOLGKHQ
PHPEURMWMHQHWsGUHMWDYHWsQMHULXWdGRPDUUsYHVKMHQGsUNRPEsWDUHHUDWL¿NXDUSsUEsQSMHVsWs
VLVWHPLW Ws EUHQGVKsPMXULGLNSDVLERWRKHWQsÀHWRUHQ]\UWDUH 6LSDVQHQLWWs.XVKWHWXWsV
©PDUUsYHVKMHWQGsUNRPEsWDUHWsUDWL¿NXDUDPHOLJMNDQsHSsUVLPELOLJMHWHYHQGLWTsQXNSDMWRKHQ
me to».
a) Instrumentet e Kombeve të Bashkuara
'KXQDQsIDPLOMHSsUIVKLKHWQs.RQYHQWHQH.RPEHYHWH%DVKNXDUDSHU(OLPLQLPLQHWH*MLWKH
)RUPDYH WH 'LVNULPLQLPLW QGDM *UDYH &('$:  SDYDUsVLVKW VH NMR QXN VKSUHKHW Qs PsQ\Us
VSHFL¿NH6LSDV&('$:GLVNULPLQLPLSsUIVKLQ³GKXQsQHED]XDUQsJMLQLTsGUHMWRKHWNXQGsUQMs
JUXDMHVHSVHDMRsVKWsJUXDRVHTsSUHNJUDWsQsPsQ\UsVKSsUSMHVsWLPRUH$MRSsUIVKLQYHSULPHTs
VKNDNWRMQsGsPWLP¿]LNPHQGRUDSRVHNVXDORVHYXDMWMHNsUFsQLPHSsUDNWHWsWLOODVKWUsQJLPGKH
SULYLPHWsWMHUDWsOLULVs´CEDAWSDUDVKWURQQMsOLVWsWsWsUsWsGHW\ULPHYHSsUVKWHWHWSDOsSsUWs
QGsUPDUUs³WsJMLWKDPDVDWHGXKXUD´.MR.RQYHQWsGKHNsWRPDVDEsKHQPsWsSsUIRUFXDUDSsU
VKNDNWsPLUDWLPLWWs3URWRNROOLW2SVLRQDOWs&('$:GKHWs5HNRPDQGLPLWWs3sUJMLWKVKsPWs
.RPLWHWLWWs&('$:1HUHNRPDQGLPHWTHLNDSDUDTLWXU6KTLSHULVH.RPLWHWLL&('$:WNDUHNR
PDQGXDUULVKLNLPLQHOHJMLVODFLRQLWSHQDOSHUWHEHUHWHGHQXHVKPHGKXQHQQHIDPLOMHPLUDWLPLQH
OLJMHYHWHWMHUDWHSRVDFPHSHUGKXQHQQHIDPLOMHTHWHSDUDVKLNRMQHXGKUDWJM\THVRUHWHPEURMWMHV
GKHQGLKPHQOLJMRUHSHUJUDWHQJULWMHQGKHIXQNVLRQLPLQHQMHQXPULWHPMDIWXHVKHPVWUHKH]DVK
QJULWMHQ H QMH PHNDQL]PL VKWHWURU SHU PEOHGKMHQ VLVWHPDWLNH WH WH GKHQDYH GKH VWDWLVWLNDYH SHU
GKXQHQHQIDPLOMHWUDMQLPLQGKHQGHUJMHJMHVLPLQHVWUXNWXUDYHWHVLVWHPLWWHGUHMWHVLVHSHUoHVKWMH
WHGKXQHVQHIDPLOMHVLGKHQGHUPDUUMHQHIXVKDWDYHQGHUJMHJMHVXHVHGKHHGXNXHVHSHUSXEOLNXQ33

32

/LJML1UGDWs6LSDVQHQLWWs.XVKWHWXWsVVs56K³$NWHWQRUPDWLYHTsNDQsIXTLQsWsJMLWKsWHUULWRULQH
56KMDQsD .XVKWHWXWDE PDUUsYHVKMHWQGsUNRPEsWDUHWsUDWL¿NXDUDF OLJMHWG DNWHWQRUPDWLYHWs.sVKLOOLWWs0LQLVWUDYH

33

)XVKDW.U\HVRUH3UREOHPDWLNHGKH5HNRPDQGLPHWH.RPLWHWLWWH&('$:WSHU4HYHULQH6KTLSWDUHPHUDVWLQH3DUDTLWMHVVH
5DSRUWLW WH .RPELQXDU )LOOHVWDU GKH WH '\WH 3HULRGLN KWWSGDFFHVVGGVXQRUJGRF81'2&*(113')1
SGI"2SHQ(OHPHQW
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0RVSsUPEXVKMDHGHW\ULPHYHSsUWsVLJXUXDUPEURMWMHQHYLNWLPDYHQJDGKXQDQsIDPLOMHQXN
MXVWL¿NRKHWPHNXVKWHWHYsVKWLUDSROLWLNHVRFLDOHDSRWsNUL]sVHNRQRPLNHQsSsUWsFLODWNDORQ
VKWHWL VKTLSWDU &('$: NsUNRQ QJD VKWHWHW gjithë kujdesin e duhur 6KWHWL ND SHU GHW\UH TH MR
YHWHPWHPRVNU\HMHYHSULPHWHSDOLJMVKPHTHVKNHOLQWHGUHMWDWHQMHULXWSRUHGKHWHPRVOHMRMHGKH
WHQGHVKNRMHT\WHWDUHWHYHWTHNU\HMQHYHSULPHWHWLOODWHGKXQVKPH6KWHWLHNDGHW\UsOLJMRUHWs
QGsUPDUUsKDSDWsDUV\HVKsPSsUWsQGDOXDUGKXQLPHWHWsGUHMWDYHQMHUs]RUHGKHWsSsUGRUsPMHWHW
QsGLVSR]LFLRQSsUWsNU\HUKHWLPHVHULR]HWsGKXQLPHYHWsNU\HUDEUHQGDMXULGLNVLRQLWWsWLMWsLGHQ
WL¿NRMsSsUJMHJMsVLWWsLPSRQRMsGsQLPLQHSsUVKWDWVKsPGKHW¶XVLJXURMsYLNWLPDYHVKSsUEOLPLQH
SsUVKWDWVKsP
0HNDQL]PLLPELNsT\UMHVVs&('$:W GKH3URWRNROOLW2SVLRQDOL&('$:W sVKWs.RPLWHWL
L&('$:WQMsRUJDQL]sPHNVSHUWLWKHPHOXDUQs6KWHWLGHW\URKHWW¶LUDSRUWRMH.RPLWHWLWWH
SDNWHQoGRNDWHUYMHWSHUSHUSDULPHWTHNDEHUHQH]EDWLPLQH.RQYHQWHV
Protokolli Opsional i CEDAW34 XRIURQJUDYHNRPSHQVLPHQGsUNRPEsWDUHPXQGsVLSsUWs
¿WXDU GUHMWsVL Qs UDVWHW Ws YHoDQWD GKH LQNXUDMRQ THYHULWs Qs QGsUPDUUMHQ H YHSULPHYH Ws QHYR
MVKPHQsQLYHONRPEsWDU'XNHUDWL¿NXDUNsWsGRNXPHQW6KTLSsULDLQMHKNRPSHWHQFsQ.RPLWHWLW
Ws&('$:SsUWsPDUUsGKHVKT\UWXDUDQNHVDQJDLQGLYLGsDSRJUXSHEUHQGDMXULGLNVLRQLWWsYHW35
3sUPHVIRUFLPLWWsSDULPLWWsOORJDULGKsQLHVSsUVKNHOMHW3URWRNROOL2SVLRQDONDSsUIRUFXDUHIHNWLY
LWHWLQH&('$:VLQMsPMHWSsUPEURMWMHQWsGUHMWDYHWHQMHULXWWsJUDYH
Rekomandimi i Përgjithshëm 19 i Komitetit të CEDAW36 sVKWsNULMXDUSsUWsSsUIRUFXDUGHW\
ULPHWH&('$:WHGKHQsIXVKsQHGKXQsVQsIDPLOMH$LUHNRPDQGRQPLUDWLPLQHOHJMLVODFLRQLWWs
YHoDQWsOLGKXUPHGKXQsQQsIDPLOMHSsUIVKLUsNsWXQGsVKNLPHWSHQDOHGKHGsPVKSsUEOLPLQFLYLO
PDUUMHQHQMsVsUsPDVDVKSDUDQGDOXHVH GXNHSsUIVKLUsLQIRUPLPLQSXEOLNGKHSURJUDPHWHHGX
NLPLWSsUWsQGU\VKXDUTsQGULPHWSsUVDLSsUNHWUROHYHGKHVWDWXVLWWsJUDYHGKHEXUUDYH GKHPD
VDVKPEURMWsVH GXNHSsUIVKLUsVWUHKLPLQNsVKLOOLPLQUHKDELOLWLPLQGKHVKsUELPHWHPEsVKWHWMHV
SsUJUDWsWsFLODWMDQsYLNWLPDWsGKXQsVGKHWsFLODWMDQsQsUUH]LNGKXQH UDSRUWLPLQHGKXQsVPH
ED]DJMLQRUHGXNHSsUIVKLUsWsGKsQDPELoGRIRUPsGKXQHGKHPELSDVRMDWHNsVDMGKXQHPELJUDWs
WsFLODWMDQsYLNWLPDPRQLWRULPLQHYD]KGXHVKsPWsPDVDYHWsQGsUPDUUDULVKLNLPLQHHIHNWLYLWHWLW
WsPDVDYHDNWXDOHQsPsQ\UsTsWsEsKHWPRGL¿NLPLLW\UHQsVHsVKWsUDVWLHWM
Deklarata mbi Eliminimin e Dhunës kundër grave37 '(9$: HPLUDWXDUPsSsUNX¿]RQ
QsPsQ\UsWsJMHUsGKXQsQNXQGsUJUDYHGKHEsQWsGLWXUVHDMRPXQGWsQGRGKsQsIDPLOMH1GRQsVH
'HNODUDWDQXNNDIXTLGHW\UXHVHQRUPDWHVDMNDQsUsQGsVLWsPDGKHQsYHQGRVMHQHGHW\ULPHYH
NRQNUHWHQsIXVKsQHOXIWsVNXQGsUGKXQsVQsIDPLOMH$MRsVKWsXQLYHUVDOHQsWUDMWLPLQHosVKWMHV
GKHsVKWsQMRKXUVLEXULPLVsGUHMWsVQGsUNRPEsWDUH'HNODUDWDSsUFDNWRQQsPsQ\UsVSHFL¿NHYH
SULPHWTsQMsVKWHWGXKHWWsQGsUPDUUsSsUWsHOLPLQXDUGKXQsQTsQGRGKQsMHWsQSULYDWHWHKDUWRMH
OHJMLVODFLRQLQHGXKXUSHQDOSODQHWNRPEsWDUHWsYHSULPLWSsUWsHOLPLQXDUGKXQsQNXQGsUJUDYH
VLSDVEXULPHYHQsGLVSR]LFLRQW¶XVLJXURMsYLNWLPDYHWsGKXQsVVKsUELPHVRFLDOHWsWUDMQRMHQsSX
QsVLWSXEOLNsTsNDQsSsUGHW\Us]EDWLPLQHOLJMHYHSsUWsTHQsWsQGMHVKsPQGDMQHYRMDYHWsJUDYH
WsSDUDVKLNRMHVKSHQ]LPHQsEX[KHWLQHTHYHULVsSsUWsOXIWXDUGKXQsQQsIDPLOMHHWM'HNODUDWDEsQ
34

.DK\UsQsIXTLPs'KMHWRU4sQJD0DUVLNDVKWHWHSDOs

35

3URWRNROOL2SVLRQDONULMRQG\SURFHGXUD3URFHGXUDWHNRPXQLNLPHYHTsXOHMRMQsJUDYHGKHJUXSHYHWsEsMQsDQNHVDQGDMVK
NHOMHYHWsWsGUHMWDYHWsPEURMWXUDSUHM&('$:GKH3URFHGXUDHKHWLPLWTsLOHMRQYHWs.RPLWHWLWSDPDUUsPsSDUsQMsDQNHVsWs
LQLFLRMsKHWLPHQsVLWXDWDWsVKNHOMHYHWsUsQGDDSRVLVWHPDWLNHWsWsGUHMWDYHWsQMHULXWQsQMsMXULGLNVLRQWsYHoDQWs

36

81'RF$ 

37

$5HV
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WsTDUWsVHYHSULPHWHVKWHWHYHSDOsGRWsYOHUsVRKHQQsUDSRUWPHVWDQGDUGHWQGsUNRPEsWDUHWsFLODW
DUWLNXORMQsTDUWsVWUDWHJMLSsUHOLPLQLPLQHGKXQsVNXQGsUJUDYHQsIDPLOMH38
Platforma për Veprim e Pekinit QsIXVKsQHGKXQsVQsIDPLOMHVLosVKWMHPHSULRULWHWUHNRP
DQGRQULVKLNLPLQHOHJMLVODFLRQLWPDUUMHQHPDVDYHWsWMHUDWsQHYRMVKPHGKHNULMLPLQHPHNDQL]
PDYHWsSsUVKWDWVKsPSsUWsVLJXUXDUPEURMWMHQHWsJMLWKDJUDYHQJDGKXQDQsIDPLOMHHFLODGXKHW
WsWUDMWRKHWVLQMsYHSsUSHQDOHHGsQXHVKPHQJDOLJML QHQL 
Konventa mbi të drejtat e fëmijës QHQL  , QsQYL]RQ GHW\ULPLQ H VKWHWHYH SsU PDUUMHQ H
Ws JMLWKD PDVDYH OHJMLVODWLYH DGPLQLVWUDWLYH VKRTsURUH GKH HGXNDWLYH SsU PEURMWMHQ H IsPLMsYH
QJDWsJMLWKDIRUPDWHGKXQsV¿]LNHHPHQGRUHI\HUMDRVHNHTWUDMWLPLEUDNWLVMDRVHPRVSsU¿OOMD
QsSsUNsPEMDRVHVKIU\Ws]LPLSsUIVKLUsHGKHDEX]LPLQVHNVXDO.RQYHQWDSsUIVKLQQGsUNsWRPDVD
SURFHGXUDWHHIHNWVKPHSsUSDUDQGDOLPLQLGHQWL¿NLPLQUDSRUWLPLQUHIHULPLQKHWLPLQWUDMWLPLQ
GKHQGMHNMHQHUDVWHYHWsNHTWUDMWLPLWWsIsPLMsYHSsUIVKLUsNsWXHGKHSURFHGXUDWJM\TsVRUHQsVH
sVKWsUDVWL0DUUMDHPDVDYHSsUULDIWsVLPLQ¿]LNGKHSVLNRORJMLNGKHULLQWHJULPLQQsVKRTsULWsoGR
IsPLMHTssVKWsYLNWLPsHoGRIRUPHWsSDNXMGHVLVsVKIU\Ws]LPLWRVHNHTWUDMWLPLWWRUWXUHVRVHWs
oGRIRUPHWMHWsUWsWUDMWLPLWoQMHUs]RUGXKHWEsUsQsNXVKWHWHQMsPMHGLVLTsQGLKPRQVKsQGHWLQ
SHUVRQDOLWHWLQGKHGLQMLWHWLQHIsPLMsV QHQL 
Konventa kundër torturës dhe trajtimeve apo ndëshkimeve të tjera mizore, çnjerëzore
apo degraduese39.
Protokolli shtesë i Konventës kundër torturës dhe trajtimeve apo ndëshkimeve të tjera
mizore, çnjerëzore apo degraduese.
b) Instrumentet e Këshillit të Europës
'RNXPHQWHWHWsWsGUHMWDYHWsQMHULXWWs.sVKLOOLWWH(XURSsVUHÀHNWRMQsSDULPHWHWUDNWDWHYH
Ws.RPEHYHWs%DVKNXDUDGKHWsLQVWUXPHQWHYHWHWMHUDVLSDVWsFLOsYHGKXQDQGDMJUDYHsVKWsQMs
GKXQLPHWsGUHMWDYHWKHPHORUHWsQMHULXW6LWsWLOODSsUPHQGLP.('1-40.DUWD6RFLDOH(XURSLDQH



.RPLVLRQLL.RPEHYHWs%DVKNXDUDPELRezolutën e të Drejtave të Njeriut 2003/45, Eliminimi i dhunës kundër grave GKH
Legjislacioni model mbi dhunën në familje QJD5DSRUWXHVLL3RVDosPPELGKXQsQNXQGsUJUDYH(&1$GG6KNXUW
1s5DSRUWXHVLL3RVDosPPELGKXQsQNXQGsUJUDYHSsUIVKLXQsUDSRUWLQHYHWQMsOHJMLVODFLRQPRGHOPELGKXQsQQs
IDPLOMH0RGHOLSsUIVKLQQMsSsUNX¿]LPWsGKXQsVQsIDPLOMHPHNDQL]PDWDQNXHVGHW\UDWHJM\TWDUsYHSURFHGXUDWSHQDOHGKHFLYLOH
GKHGLVSR]LWDSsUVDLSsUNHWVKsUELPHYHWsHPHUJMHQFsVGKHMRHPHUJMHQFsVWUDMQLPLQH]\UWDUsYHWsSROLFLVsGKHWsJM\TWDUsYHGKH
NsVKLOOWDUsYH.XDGULLNsWLMOHJMLVODFLRQLPRGHOVNLFRQHOHPHQWsWsUsQGsVLVKsPTsGXKHWWsSHUPEDMHQMsOLJMLPLUHSsUGKXQsQQs
IDPLOMH4HOOLPLLWLMsVKWsWsVKsUEHMsVLXGKH]XHVSsUOHJMLVODWLYLQGKHRUJDQL]DWDWJMDWsORELPHYHWsW\UHPELOHJMLVODFLRQLQHGKXQsV
QsIDPLOMH0RGHOLRIURQPDVDÀHNVLEHOGKHWsVKSHMWDSsUWsGHNXUDMXDUGKXQsQQsIDPLOMHGKHSsUWsPEURMWXUJUDWsNXUQMsGKXQsH
WLOOsNDQGRGKXU0RGHOLJMLWKDVKWXVKHUEHQSHUWDVKSMHJXDUGKHNXSWXDUPHPLUHGKXQHQQHIDPLOMHGKHVKNDTHWHVDMGKHLQNXUDMRQ
SMHVsPDUUMHQHNRPXQLWHWLWQsSHUSMHNMHWSHU]KGXNMHQHGKXQsVQsIDPLOMH



'KXQDVKWHWsURUHQs6KTLSsUL5DSRUWDOWHUQDWLYSsUNRPLWHWLQNXQGsUWRUWXUsVVs2.%7LUDQsGKH*MHQHYs3sUJDWLWXUQJD
&5&$$+5*GKH&/&, LVK4$*IT

40

1HQLL.RQYHQWsV(XURSLDQHVKSUHKVH³Js]LPLLWsGUHMWDYHGKHOLULYHWsYHQGRVXUDQJDNMR.RQYHQWsGXKHWWsVLJXURKHQSD
GLVNULPLQLPSsUDVQMsDUV\HWsWLOODVLVHNVL«´.RQYHQWDJDUDQWRQWsGUHMWsQSsUMHWsQ QHQL WsGUHMWsQSsUOLULQsGKHVLJXULQsH
SHUVRQLW QHQL GKHWsGUHMWsQSsUWsTHQsLOLUsQJDWRUWXUDWUDMWLPLoQMHUs]RURVHGHJUDGXHV QHQL 7UDNWDWLJMLWKDVKWXYHQGRVWs
GUHMWDWHJUDYHSsUQMsGsPVKSsUEOLPOLJMRUHIHNWLYSsUSDUDDXWRULWHWHYHNRPEsWDUHQsVHMDQsVKNHOXUWsGUHMWDWHVDMQMHUs]RUH QHQL
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.RQYHQWD(XURSLDQHSsU1GDOLPLQH7RUWXUsVGKH7UDMWLPLWGKH1GsVKNLPLWdQMHUs]RURVH'HJUD
GXHV41
c) Instrumentet e Bashkimit Europian
1GRQsVH6KTLSsULDQXNsVKWsYHQGDQsWDUL%(QsQVKNULPLL06$SURGKRQQMsVsUsGHW\ULPHVK
QsGUHMWLPWsQMRKMHVKDUPRQL]LPLWWsNXDGULWOLJMRUGKHWsVWUXNWXUDYHWsVLVWHPLWWsGUHMWsVLVsPH
NsWRVWDQGDUGH42
+\UMDQs%(QXNsVKWsWKMHVKWQMsGsVKLUsSDGHW\ULPHWsFDNWXDUD3URFHVLLLQWHJULPLWsVKWsQMs
UUXJsHFLODLPSRQRQGHW\ULPLVKWSsUPEXVKMHQHVWDQGDUGHYHQGsUNRPEsWDUHWsWsGUHMWDYHWsQMHU
LXW1sED]sWs5H]ROXWsVVsPLUDWXDUPs6KNXUWSsUWsOXIWXDUGKXQsQNXQGsUJUDYH3DUOD
PHQWL(YURSLDQLEsULWKLUUMH.RPLVLRQLWGKH6KWHWHYH$QsWDUH³për të krijuar mjetet e nevojshme
për të monitoruar aktivitetin dhe progresin e hyrjes në BE dhe vendet kandidate në lidhje
me trajtimin e grave në të gjitha sferat e shoqërisë, dhe për ta bërë sigurinë dhe trajtimin e
grave në këto vende një kriter për anëtarësim´ SDUDJUD¿N 1sWsQMsMWsQNRKs3DUODPHQWL
(YURSLDQNDGHNODUXDUQMsWROHUDQFs]HURSsUNXQGUHMWGKXQsVNXQGsUJUDYH0HJMLWKsVHUH]ROXWDW
GKHGRNXPHQWHWHWMHUsWs%DVKNLPLW(YURSLDQMDQsWsOLGKXUDYHWsPPH6KWHWHW$QsWDUHYHQGHW
(YURSLDQHMRDQsWDUHVLosVKWsUDVWLLYHQGLWWRQsTsGsVKLURQWsDSOLNRMQsSsUDQsWDUsVLPGXKHWWs
KDUPRQL]RMsOHJMLVODFLRQLQPHVWDQGDUGHWH%(Vs

41

KEDNJ ka efekt të drejtpërdrejtë në ligjet e brendshme, dhe gjyqësori duhet të mbështetet në dispozitat e Konventës Europiane
dhe jurisprudencën e gjykatës së Strasburgut.
Komiteti i Ministrave ka miratuar një sërë rekomandimesh për shtetet anëtare përsa i përket dhunës në familje. Konferenca e tretë
Ministrore Europiane mbi barazinë ndërmjet grave dhe burrave në 1993 i përkushtohej strategjive për eliminimin e dhunës kundër
JUDYH.RQIHUHQFDPLUDWRLƔ'HNODUDWsQPEL3ROLWLNDWSsUOXIWsQNXQGsUGKXQsVQGDMJUDYHQsQMs(XURSsGHPRNUDWLNH1MsJUXS
SXQHXIRUPXDSsUWsNULMXDUQMsƔ3ODQ9HSULPLSsUWsOXIWXDUGKXQsQNXQGsUJUDYH5DSRUWLSsUIXQGLPWDUX¿QDOL]XDQsGKH
përfshin rekomandimet për të luftuar dhunën kundër grave në dy nivele, atë kombëtar dhe atë ndërkombëtar. Ato përfshijnë zbatimin
HUHIRUPDYHOHJMLVODWLYHJM\TsVRUHGKHHN]HNXWLYHƔ5HNRPDQGLPL  UHNRPDQGRQKDUPRQL]LPLQHOHJMLVODFLRQHYHNRPEsWDUHPHWsGUHMWsQHXURSLDQHGXNHVLJXUXDUPEURMWMHQHYLNWLPDYHQsSsUPMHWVLVWHPLWOLJMRUƔ1s5HNRPDQGLPLQ  Q[LW
shtetet anëtare “të jene te ndergjegjshme se ato kanë një detyrim të ndalojnë, hetojnë dhe dënojnë aktet e dhunës në familje dhe të
VLJXURMQsPEURMWMHSsUYLNWLPDW´Ɣ5HNRPDQGLPL  Q[LWWUDMWLPLQPsWsJMHUsWsGKXQsVQsIDPLOMHVLQMsSULRULWHWSROLWLN
kombëtar me të cilën duhet të merret qeveria, parlamenti dhe shoqëria civile. shtetet duhet të marrin masa efektive për të parandaluar dhe dënuar akte të tilla nga persona private dhe për të mbrojtur viktimat/te mbijetuarit.” Rekomandimi nënvizon se “aktet e dhuQsVQsIDPLOMHWHSsUEsMQsQMsYHSsUSHQDOHTsYLNWLPDYHGXKHWW¶XRIURKHWPEURMWMDPsHPLUsMXULGLNHSVLNRORJMLNHGKH¿QDQFLDUH
dhe se një vit të quhet viti europian kundër dhunës ne familje për të siguruar që një dhunë e tille të mos jetë më një tabu”.

42

Burimet kryesore të së drejtës komunitare janë traktatet dhe direktivat.
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%( ND WUDMWXDU EDUD]LQs JMLQRUH SsUPHV QMs VsUs GLUHNWLYDVK UH]ROXWDVK UHNRPDQGLPHVK GKH
DNWHVKWsQ[MHUUDQJD.sVKLOOLL%DVKNLPLWL(YURSLDQ.RPLVLRQL(YURSLDQGKH3DUODPHQWL(YUR
SLDQ43
3ODQL.RPEsWDUSsUSsUDIULPLQHOHJMLVODFLRQLWPHDWsWs%(VHGKH]EDWLPLWWs06$VsSDUDVKL
NRQQMsVsUsPDVDVKOHJMLVODWLYHOLGKXUPHUHVSHNWLPLQHWsGUHMWDYHWsQMHULXW.MRGRWsWKRWsTs
QMsNXDGsULWsUsOLJMRUGRWsMHWsQsQMsSURFHVDQDOL]HSsUW¶XKDUPRQL]XDUPHVWDQGDUGHWH%(VH
*UXSHWHSXQsVWsNULMXDUDSUDQs0LQLVWULVsVs'UHMWsVLVsQsNsWsNXDGsUGXKHWWsSsUIVKLMQsHGKH
KDUPRQL]LPLQHOHJMLVODFLRQLWPHVWDQGDUGHWHYURSLDQHWsPEURMWMHVQJDGKXQD44
1GsUNRKsTsNRQYHQWDWHUDWL¿NXDUDQJDYHQGL\QsOLGKXUPHWsGUHMWDWHQMHULXWQsSsUJMLWKsVL
GKHWsJUDYHHIsPLMsYHQsYHoDQWLMDQsWsVKXPWDHQsED]sWs.XVKWHWXWsVTXKHQSMHVsHOHJMLVOD
FLRQLWWsEUHQGVKsPGKHMDQsWsGHW\UXHVKPHSsU]EDWLP, niveli i njohjes së tyre dhe zbatimit nga
JM\TWDUsWSURNXURUsWGKHDYRNDWsWsVKWsLNX¿]XDU.sWRLQVWUXPHQWHMDQsWsSDQMRKXUDSUHMYLNWL
PDYHWsGKXQsVQsIDPLOMH.MRVMHOOmos aplikimin e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë nga sistemi i
drejtësisë dhe mosvënien e tyre në shërbim të viktimave dhe të atyre që kërkojnë akses në drejtësi
(nga monitorimi i vendimeve gjyqësore ka rezultuar se përgjithësisht referimi tek këto konventa
është pothuajse zero 

43

Dhuna kundër grave është një nga temat kryesore me të cilat merret Bashkimi Europian. Parlamenti Europian miratoi Rezolutën
mbi dhunën kundër grave në 1986. Rezoluta bënte thirrje për njohjen ligjërisht të përdhunimit martesor, trajnimin e atyre që vijnë
në kontakt me viktimat e dhunës në familje, dhe rekomandonte sigurimin e asistencës ligjore për gratë. Në vitin 1997 Komisioni
Europian ngriti projektin Dafne për të luftuar dhunën kundër grave, dhe Parlamenti Europian bëri thirrje për një fushatë (“Toleranca
zero”) për të mos toleruar dhunën kundër grave. Në të njëjtin vit Lobi i Grave Europiane krijoi Qendrën Europiane për Veprim Politik për Dhunën kundër Grave dhe Observatorin Europian të dhunës kundër grave. Presidenca e Bashkimit Europian e ka vendosur
çështjen e dhunës në familje në axhenden politike që prej vitin 1998 dhe ka kaluar një sërë rekomandimesh që trajtojnë kryesisht
dhunën në familje. Përveç kësaj, në 1999 u lançua Fushata Europiane mbi Dhunën në Familje. Në Konferencën e Bashkimit Europian mbi dhunën kundër grave të mbajtur në të njëjtin vit, pese forume ekspertësh u ngritën për të hetuar aspekte të caktuara të
dhunës në familje: shtrirjen, arsyet që qëndrojnë pas saj dhe pasojat, mundësitë ligjore për luftën kundër dhunës në familje, parandalimin, ndihmën për organizatat dhe bashkëpunimin me institucionet dhe rrjetet Europiane, dhe punën me dhunuesit. Konferenca
miratoi Rekomandimet e Forumeve të Eksperteve për shtetet anëtare. Mbledhja e eksperteve të Bashkimit Europian mbi dhunën
kundër grave e mbajtur në 1999 hartoi rekomandimet për modelet të përbashkëta për veprime ndihmëse për të luftuar dhunën.
Ato përmbanin programe për trajtimin e burrat të cilët përdornin dhunën, procedimet ligjore dhe kërkimin mbi dhunën. Theksohej
se dhuna në familje është një krim dhe se ajo është objekt i procedimeve penale, ku programet e trajtimit të burrave nuk mund ta
kompensojnë. Propozimi i bërë prej Parlamentit Europian dhe Direktiva e Këshillit për të drejtën e qytetarëve të BE dhe anëtarëve
të familjes së tyre për të lëvizur dhe banuar lirisht brenda territorit të shteteve anëtare jep shpjegimin se neni mbi “divorcin apo
pavlefshmërinë e martesës nuk do të shkaktojë humbjen e të drejtës së banimit të anëtarëve të familjes së qytetarit të BE të cilët
nuk janë shtetas të një shteti anëtar i BE” duhet të shtrihej edhe në situatën e dhunës në familje. Komiteti Social dhe Ekonomik
UHNRPDQGRLVHN\IRUPXOLPGXKHWWsUHIHURKHMQsPsQ\UsPsHNVSOLFLWHSUDHGKHSsU³GKXQsQPHQDW\UsSVLNRORJMLNHRVH¿]LNH
gjinore në shtëpi ose në familje”.
Duke rishikuar zbatimin prej shteteve anëtare të BE-së, Këshilli i Bashkimit Europian ka përgatitur një raport përsa i përket çështjes
se dhunës në familje. Raporti përfshin draftin e përfundimeve të Këshillit në lidhje me treguesit e dhunës në familje dhe listën e
treguesve të përgatitur nga presidenca daneze për matjen e përputhjes së dispozitave të dhunës në familje të shteteve anëtare me të
Platformën për Veprim të Pekinit.
1s¿OOLPWs3DUODPHQWL(XURSLDQNDSUH]DQWXDUSROLWLNsQHWROHUDQFsV]HURSsUVDLSsUNHWWsJMLWKDIRUPDYHWsGKXQsVNXQGsU
grave. Përmes Rezolutës së tij mbi luftën kundër dhunës së burrave ndaj grave, të miratuar më 2 shkurt 2006, Parlamenti Europian
nxit shtetet anëtare të marrin masat e duhura të parandalimit dhe ndëshkimit në ligjet e tyre kombëtare, si dhe masat për të mbështetur viktimat dhe ata që janë në rrezik për tu bërë viktimë. Përveç kësaj, Parlamenti i bëri thirrje Komisionit dhe shteteve anëtare
“të krijojnë mjetet e nevojshme për të monitoruar aktivitetin dhe përparimin e vendet kandidate përsa i përket trajtimit të grave në
të gjitha fushat e shoqërisë, dhe ta bëjë sigurinë dhe trajtimin e grave të këtyre vendeve një prej kritereve të pranimit” (parag.1k).
Të gjitha këto aktivitete në nivelin e BE-së tregojnë përqasjen e rëndësisë së luftës kundër dhunës në familje dhe përgjegjësinë
HVKWHWHYHQsNsWsGUHMWLP6KLKKWWSHXURSDLQWHXFRPPHPSOR\PHQWBVRFLDOHTXBRSSFRORJQHUHFBHQKWPOKWWSSUHVLGHQF\¿QODQG¿QHWFRPPQHZVVKRZDUWLFOHKWPO
44
6KLK3ODQL.RPEsWDUSsUSsUDIULPLQHOHJMLVODFLRQLWPHDWsWs%DVKNLPLW(YURSLDQGKH]EDWLPLWWs06$5HSXEOLNDH6KTLSsU
VLVs.sVKLOOLL0LQLVWUDYH7LUDQsIT
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.MREsQTsHGKHSsUNX¿]LPHWHSsUGRUXUDSUHMNsW\UHLQVWUXPHQWHYHWsPRVQMLKHQHWsPRV]EDtohen.1GRQsVHQsIDTHQHLQWHUQHWLWWH0LQLVWULVsVs3XQsYHWs-DVKWPHQGRGKHWQMsOLVWsHGHWDMXDU
HNRQYHQWDYHQGsUNRPEsWDUHWsUDWL¿NXDUD 2.%GKH.( GKHSURWRNROOHWUHVSHNWLYHmungojnë
mundësitë njohëse të tyre për shkak se jo të gjithë aktorët e sistemit të drejtësisë kanë akses në internet. Azhurnimi me legjislacionin e ri ka pengesat e veta, kjo edhe për shkak të një prodhimtarie
evidente të bollshme.1GsUVD)OHWRUMD]\UWDUHVKSsUQGDKHWIDODVSsUJM\TWDUsWGKHSURNXURUsWNMR
QXNQGRGKPHDYRNDWsW9HoNHVDMMRSsUWsJMLWKDLQVWUXPHQWDWQGsUNRPEsWDUHsVKWsEsUsERWLPLL
SsUNWKLPLW]\UWDUQsJMXKsQVKTLSH-RYHWsPNDTSRUQXNNDQMsVKsUELPWsLQGHNVXDUGKHWsD]KXU
QXDUWsOHJMLVODFLRQLWQsIRUPsHOHNWURQLNH4HQGUDH3XEOLNLPHYH]\UWDUH GKHWsWMHUs PHJMLWKs
SsUSMHNMHWHVDMQXNNDQsPXQGXUTsWsSURGKRMQsQsPsQ\UsYLUWXDOHQMsVKsUELPWsWLOOsLFLOLWs
UHÀHNWRMsGXNHSsUGLWsVXDUQGU\VKLPHWQsOHJMLVODFLRQWsLQGHNVXDUDVLSDVosVKWMHYHQsPsQ\UsTs
WsSsUGRUHQPHOHKWsVLQJDWsLQWHUHVXDULW.RQVWDWRKHWVHNDUDVWHTsSsUNWKLPHWHWHNVWHYHWsNRQ
YHQWDYHOsQsVKXPsSsUWsGsVKLUXDUGKHNULMRMQsNRQIX]LRQQsWHUPLQRORJML
3. Ligjet në fuqi
Me gjithë reformat e shpeshta në legjislacionin shqiptar, ende QXNNDQGRQMsUUHJXOOLPDSROLJM
VSHFL¿N që të ndëshkojë në mënyrë singulare dhunën në familje. Kjo nuk do të thotë që mungojnë dispozitat që ndëshkojnë dhunën dhe veprimet e dhunshme në përgjithësi, por mungesa e një
OLJMLDSRHGLVSR]LWDYHVSHFL¿NHEsQTsNXUGKXQDXVKWURKHWEUHQGDPMHGLVLWIDPLOMDUVLVWHPLL
drejtësisë të reagojë përmes zbatimit të atyre dispozitave dhe mjeteve që ndëshkojnë veprimet e
dhunshme në përgjithësi. Kjo nuk është efektive dhe e drejtë. Ligjet aktuale parashikojnë disa masa
ligjore me qëllim garantimin dhe mbrojtjen nga dhuna në përgjithësi, por NsWRQRUPDMDQsVKXPs
WsNX¿]XDUDWsSDSORWDGKHNsWRQXNMDQsH¿NDVHQsOLGKMHPHSDUDQGDOLPLQPEURMWMHQHYLNWLPDYH
KHWLPLQSURFHGLPLQGKHQGsVKNLPLQHDXWRUsYHWsGKXQsVQsIDPLOMH1sOHJMLVODFLRQLQDNWXDOPXQ
JRQQMsGH¿QLFLRQOLGKXUPHGKXQsQQHIDPLOMHVLHGKHQMsSsUFDNWLPDGHNXDWLUUHWKLWWsSHUVRQDYH
TsQsQNsWsNRQWHNVWdo të quhen anëtarë të familjes.
3sUNX¿]LPLLGKXQsVQsIDPLOMHGXKHWWsEsMsWsTDUWsTsNMRsVKWsQMsIRUPsVSHFL¿NHHGKXQsV
me bazë gjinore. 'RWsLVKWHHUHNRPDQGXHVKPHTsQsNsWsNRQWHNVWWsSsUGRUHWSsUNX¿]LPLLGKXQsV
PHED]sJMLQRUHTsPEL]RWsURQQsGRNXPHQWHWQGsUNRPEsWDUH1XNsVKWsDVSDNHSORWsQsVHNX¿]Rhet shtrirja e dhunës në familje vetëm midis personave që janë të martuar (siç ndodh me KF), për
këtë arsye duhet bërë kujdes që shtrirja dhe rrethi i personave t’i përgjigjen shtrirjes së problemit.
.DSsUNX¿]LPHWsQJXVKWDWsQDW\UsVVsGKXQsVQsIDPLOMHVHSVHNMRQXNSsUIVKLQYHWsPGKXQsQ
¿]LNHSRUHGKHDWsVHNVXDOHSVLNRORJMLNHGKHHNRQRPLNHJMsTsQXNSDVT\URKHWQsOLJMGXNHLOsQs
YLNWLPDWSDPEURMWMHQHGXKXU
1JDDQDOL]DHNXDGULWOLJMRUNRQVWDWRMPsVH

 Në Kodin penal QXNSDUDVKLNRKHWVLQMsYHSsUSHQDOHHYHoDQWHGKXQDQsIDPLOMH. .RGL3HQDO
QXNEsQGDOOLPLQQGsUPMHWDNWHYHWsNU\HUDQJDQMsDQsWDULIDPLOMHVSUHMDNWHYHWsNU\HUDQJD
SHUVRQDWsWMHUs. .MRVMHOOWUDMWLPLQHYLNWLPsVGKHWsGKXQXHVLWEUHQGDQMsNRQWHNVWLMRVSHFL¿N
oNDPDUUsGKsQLDQGsUPMHWW\UHHGLNWRQ 0XQJRQQMsSsUFDNWLPDGHNXDWVLSDVNsWLMOHJMLVODFLRQL
OLGKXUPHUUHWKLQHSHUVRQDYHTsSsUEsMQsDQsWDUsWsIDPLOMHVGKHNMRVMHOOYsVKWLUsVLHGKHQs
]EDWLPLQHUUHWKDQDYHUHQGXHVH 7sGKsQDWHPDUUDQJDVWXGLPLLYHQGLPHYHJM\TsVRUHHYLGHQ
WRMQsIDNWLQVHGKXQDVHNVXDOHsVKWsGXNXULHSsUKDSXUEUHQGDIDPLOMHV45 SRUQs.3mungon
gjithashtu një dispozitë e posaçme për ndëshkimin e përdhunimit martesor. 1GsUPDVDWSHQDOH
WsVLJXULPLWGKHGsQLPHWSORWsVXHVHPXQJRQQMsHWLOOsVL³ODUJLPLLSsUNRKVKsPQJDEDQHVD
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EDVKNsVKRUWRUHGKHSH]XOOLPLKHTMDLHSsUNRKVKsPLSsUJMHJMsVLVsSULQGsURUH´.XQGUDYDMWMHW
SHQDOHTsOLGKHQPHIRUPDWsXVKWULPLWWsGKXQsVQsIDPLOMHSUDNWLNLVKWVRWGsQRKHQYHWsPPH
JMREs3sUHIHNWHSDUDQGDOXHVHGRWsLVKWHHUHNRPDQGXHVKPHGsQLPLPHEXUJ QJDGLVDGLWsGHUL
QsGLVDPXDM 3sUYRMDERWsURUHNDWUHJXDUVHHIHNWHWHQMsGsQLPLPHEXUJLPMDQsPsHIHNWLYH
VHVDQMsQGsVKNLPPHJMREs0DVDHGsQLPLWsVKWsLQGLNDWRULUsQGsVLVsTsNDSsUVKWHWLQGKH
SsUVKRTsULQsPEURMWMDHQMsPDUUsGKsQLHMHWsFDNWXDU6HSVHLPSDNWLWHNYLNWLPDGKXQXHVLGKH
PHVD]KLVKRTsURUTsMHSHWsVKWsPsPHHIHNWH
/LGKXUPHNHTWUDMWLPHW¿]LNHWsWsPLWXUYHNRQVWDWRMPsVHQs.3 PXQJRMQs¿JXUDYHSUDVKSHQDOHVSHFL¿NHWsWLOODVLDEX]LPLPHPMHWHWHNRUULJMLPLWGKHWsGLVLSOLQsVNHTWUDMWLPHWHIsPLMsYH46.
1XNNDQRUPDVSHFL¿NHQs.3SsUDEX]LPLQSVLNRORJMLN1GsUNRKsUDVWHWHDEX]LPLWSVLNRORJMLN
VKNDNWRMQsSDVRMDWsUsQGDWHIsPLMsW7sWLOODMDQsVKTHWsVLPHWSVLNRORJMLNHGKHIRUPDWHGHSUH
VLRQLWIsPLQRU. Nuk ka norma në KP të cilat i referohen dhunës së asistuarHFLODQsQNXSWRQoGR
DNWGKXQH¿]LNHYHUEDOHSVLNRORJMLNHVHNVXDOHGKHHNRQRPLNHTsXVKWURKHWPELVXEMHNWHTsMDQs
SLNDUHIHULPLWsDIsUWDSsUIsPLMsWQsSUDQLQsHIsPLMsYHNuk ekziston në KP dhe KPP alternativa e masës së sigurimit dhe dënimi plotësues lidhur me “pezullimin e përkohshëm dhe heqjen
e përgjegjësisë prindërore” për prindërit abuzues.1sOHJMLVODFLRQLQWRQsQXNNDPDVDWsYHoDQWD
WsFLODWMDQsWsGLVSRQXHVKPHSsUTsOOLPHWsPEURMWMHVVsIsPLMsYHNXQGsUoGRGKXQHQsWsFLOsQL
HNVSR]RQNRQÀLNWLGKHTsPXQGWsGsPWRMsVHULR]LVKW]KYLOOLPLQHSHUVRQDOLWHWLWWsW\UH)sPLMsWH
YLNWLPDYHGXKHWWsNHQsQGLKPsWsVSHFLDOL]XDUVLSVKUHKDELOLWLPDVLVWHQFsQsNXMGHVLQQGDMW\UH
GKHSsUNUDKMH
Dhuna ndaj të moshuarveVKSUHKHWQsIRUPsQHGKXQLPLWWsVsGUHMWsVSsUNXMGHVGKHDVLVWHQFs
GKXQsV¿]LNHGKXQsVSVLNRORJMLNHGKHGKXQsVHNRQRPLNH3sUJMLWKsVLVKWGLVSR]LWDWHOHJMLVODFLRQLW
SHQDOVKTLSWDUQXNLUHIHURKHQQsPsQ\UsVSHFL¿NHPEURMWMHVVsPRVKsVVsWUHWs7UDMWLPLLW\UH
EsKHWQsQNRQWHNVWLQHSsUJMLWKVKsPWsNRUQL]sVOLJMRUH

 1MsWUDMWLPMRVSHFL¿NLGKXQsVQsIDPLOMHsVKWsLQGMHVKsPHGKHQsGLVSR]LWDWe Kodit të Procedurës Penale. Kështu është evidente se legjislacioni procedural penal nuk mundëson palët
HWUHWDWs¿OORMQsSURFHGLPHWSHQDOH duke e njohur ketë si të drejtë vetëm të viktimës (i dëmtuari akuzues). Ndërkohë konstatohet një lloj tërheqjeje e këtyre të fundit (viktimave) ndaj
procedimit penal të të afërmve të tyre. Kështu nga analiza që i është bërë vendimeve gjyqësore
pjesa më e madhe e çështjeve të pushuara, me akuzë rrahje dhe plagosje të lehtë, arsyetohen
me tërheqjen e ankimit nga e dëmtuara akuzuese. (QNLQ “për një zbatim, fq. 18-40).
Raportimet e dhunës së prindërve ose anëtarëve të tjerë të familjes ndaj fëmijëve janë pothuajse
inekzistente, sikurse raportimet e dhunës që ushtrohen ndaj personave të moshuar. Provat që evidentojnë ushtrimin e dhunës në familje janë të njëjta me provat që nevojiten për të provuar kryerjen
e çdo lloj vepre tjetër penale. Nuk ka asnjë lehtësi në procesin e të provuarit.

 Dispozitat e Kodit Civil lidhur me shpërblimin e dëmit jo vetëm që nuk zbatohen në mënyrë
efektive por në to nuk bëhet asnjë dallim për rastet e dëmit të shkaktuar nga dhuna në
familje duke e trajtuar këtë çështje në mënyre të përgjithshme. Në to nuk trajtohet e drejta
që kanë viktimat për të marrë kompensiminTsXWDNRQSsUGsPLQHSsVXDU ¿]LNSVLNRORJMLN
moral dhe social) përfshirë këtu edhe shpenzimet gjyqësore. Janë të rralla rastet e ngritjes së
padisë civile brenda procesit penal. Kjo sepse edhe për avokatët mbrojtës e ca më shumë për
viktimat njohuritë nuk janë të plota e të qarta.
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 6LSDV Kodit të Familjesbashkëshorti ndaj të cilit ushtrohet dhunë, ka të drejtë t’i drejtohet
gjykatës me kërkesë për vendosjen si masë urgjente largimin e bashkëshortit që ushtron dhunë nga banesa bashkëshortore (neni 62). .sVKWXNRQVWDWRMPsVHEsKHWIMDOsjo për dhunë në
familje në kuptimin e gjerëSUDWsGKXQsVQsIDPLOMHHFLODSsUIVKLQDWDTsQGDMQsEDVKNsULVKW
QMsMHWsIDPLOMDUHGKHTXKHQDQsWDUsWsIDPLOMHVSRUGKXQDQGsUPMHWEDVKNsVKRUWsYH1sNsWs
NRQWHNVWQXNSsUIVKLKHWUDVWLLEDVKNsMHWHVsVGKHNRPSOHNVLWHWLLLQGLYLGsYHGKHPDUUsGKsQLHYH
Ws IDPLOMHV KF nuk e trajton në mënyrë të plotë aplikimin e masave të mbrojtjes në rastet e
dhunës në familjeÉVKWsHYsVKWLUsWsVLJXURKHWPEURMWMDGXNHHOsQsGKXQXHVLQEUHQGDPMHGLVLW
IDPLOMDU1GsUNRKsGKXQDsVKWsQMsVLWXDWsHPHUJMHQFHTsNsUNRQQMsSsUJMLJMHWsVKSHMWs/DUJL
PLQHPHQMsKHUVKsPWsGKXQXHVLWQJDEDQHVD1HQLQGsUVDsVKWsQMsPXQGsVLSsUQMsPEURMWMH
PsVKXPsYHoPXQGsVLYHTsWsMHSOHJMLVODFLRQLSHQDOOsSDSsUJMLJMHQMsVsUsS\HWMHVKVL6D
NRKsGRWs]JMDVsPDVD"6LGRWH]KYLOORKHWJM\NLPL"dIDUsPEURMWMHMHGRWsNHWsJMDWsNsVDMNRKH
TsPDVDWsNHWsHIHNWQGDMYLNWLPsVVsGKXQsVGKHDQsWDUsYHWsWMHUsWsIDPLOMHV.MRWUHJRQVH
GLVSR]LWDNDQHYRMsSsUUUHJXOOLPHWsNDUDNWHULWSURFHGXUDOFLYLO
Kodi i Familjes QXN SDUDVKLNRQ SURFHGXUD Ws VKSHMWD RVH Ws WKMHVKWXDUD NXU ]JMLGKMD H PDU
WHVsVQGRGKSsUNsWsVKNDNWsGKXQsV. Ndërkohë jeta e viktimës mund të jetë në rrezik. Të njëjtin
konkluzion do të thoshim edhe në rastin e dispozitave mbi pasojat e zgjidhjes së martesës mbi
IsPLMsWNXUVKNDNL]JMLGKMHVVsPDUWHVsVsVKWsGKXQDQsIDPLOMH NMRPXQGWsNsUNRMsPRGL¿NLPWs
dispozitave mbi ushtrimin e përgjegjësisë prindërore dhe mbi kujdestarinë).
Mungesa e mekanizmave ligjorë te efektshëm për të kundërvepruar ndaj dhunës ne familje është
një pengese serioze në parandalimin e fenomenit. Një nen i vetëm në KF është i pamjaftueshëm.
)XWMDHUUHJXOODYHSURFHGXUDOHWHTDUWDGKH]JMHULPLLNX¿ULWWsSXVKWHWLWVLGRPRVWsSROLFLVsGR
të lehtësonte mbledhjen e provave. Ekzistenca e rregullave legjislative që përcakton parametrat e
YHSULPLWWsR¿FHUsYHWsSROLFLVsGKHWsSURNXURULWGRWsMHWsQMsJDUDQFLPHHPLUsSsUWsGUHMWDWH
viktimave. Ajo çka lë për të dëshiruar dhe që konstatohet gjatë studimit të vendimeve gjyqësore
në rastet e zgjidhjes së martesës, është se shpesh herë njohja dhe kërkimi i këtyre të drejtave prej
viktimave dhe mbrojtësve të tyre, rezulton të jetë shumë e ulët.
Ligji për avokatinë nuk parashikon shprehimisht ndihmë ligjore falas për viktimat e dhunës
në familje gjë që në mënyrë të drejtpërdrejtë siguron aksesin e tyre në sistemin e drejtësisë dhe
PXQJHVsQHQMsQGLKPsOLJMRUHWsNXDOL¿NXDUSsUYHWsVSHFL¿NsQHNsW\UHVLWXDWDYH1XNSDUDVKLNRKHWPEURMWMDH[RI¿FLRHYLNWLPDYHWsGKXQsVQsIDPLOMHVLQsSURFHVLQSHQDODVKWXHGKHQsDWsFLYLO
Ndonëse neni 11/b parashikon ndihmën ligjore falas kur personi i mbrojtur ose i perfaqesuar nuk
NDPXQGHVL¿QDQFLDUHGLVSR]LWDHOLGKNsWsPHUDVWHWHFDNWLPLWNU\HVLVKWWsPEURMWsVLWQJDJM\NDWD
ose prokuroria dhe në këtë mënyrë dispozita mund të mos ofrojë atë shërbim që duhet të garantohet
për viktimat e dhunës në familje pavarësisht statusit të tyre ekonomi.
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