
BURRAT – GJINIA TJETËR  - Shpesh fjala "gjini" 
përdoret gabimisht duke iu referuar vetëm "grave". 
Promovimi i barazisë gjinore në të shumtën e 
rasteve përbëhet nga përpjekjet që përqendrohen në 
fuqizimin e grave ekonomikisht dhe/ose politikisht. 
Megjithatë, për shkak se gjinia shpeshherë ka të 
bëjë me marrëdhëniet midis burrave dhe grave, 
mirëqenia e grave nuk mund të përmirësohet pa 
përfshirjen e burrave. Dështimi për t'i kuptuar 
strukturat shoqërore që qeverisin mënyrën se si 
burrat dhe gratë sillen dhe bashkëveprojnë, mund 
të dëmtojnë veprimet që u drejtohen grave dhe t'i 
bëjnë ato të paefektshme.
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Kjo fletëpalosje u mundësua me përkrahjen bujare të popullit 
amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për 

Zhvillim Ndërkombëtar – USAID.

Përmbajtja është përgjegjësi e Qendrës Kosovare për Studime 
Gjinore dhe nuk pasqyron doemos pikëpamjen e USAID apo 

qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Projekti “Përfaqësimi gjinor në shoqërinë civile dhe sektorin 
privat” zbatohet nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore, 
përmes programit Angazhimi për Barazi – E4E, i financuar 

nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim 
Ndërkombëtar – USAID dhe i realizuar nga Qendra e 

Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC.



BËJENI INTEGRIMIN GJINOR FUNKSIONAL -  
Ekzistojnë katër faktorë kryesor të identifikuar:

• Udhëheqja - njerëzit në krye duhet t'i çojnë 
proceset përpara për ta bërë integrimin gjinor 
funksional.

• Përgjegjësi e qartë e zyrtarëve - sigurohuni që 
secili ta dijë se çfarë duhet të bëjë, përgatitni një 
listë të shkurtër dhe të njëjtën shpërndajeni tek të 
gjithë personat e përfshirë.

• Ofrimi i ekspertizës dhe trajnimit - diskutimi, 
ndihma praktike, të kuptuarit të rëndësisë së 
përfitimeve e të gjithë sindikatës nga integrimi, 
kundërshtimi i qëndrimeve negative.

• Monitorimi dhe rishikimi i planit tuaj - përfshirja 
e anëtarësisë në mbledhjen e dëshmive për 
performancën e sindikatës, rishikimi dhe bërja e 
ndryshimeve në plan kur është e nevojshme.

SHTJELLIMI I POLITIKËS GJINORE

Nëse barazia gjinore duhet të arrihet medoemos në 
sindikata, atëherë duhet të shtjellohet dhe të 
miratohet një politikë e barazisë gjinore nga 
Kongresi ose Konferenca e Delegatëve me qëllim që 
të sigurohet se është e pranuar gjerësisht në 
organizatë dhe përfshirë në përbërjen dhe strukturat 
e saj.

Një politikë e barazisë gjinore mund të përmbajë 
fushat në vijim: 
• Misioni
• Vizioni
• Objektivat
• Komitetet e Grave (ose Komitetet Gjinore) - 

përbërja, roli, funksioni, marrëdhënia me 
strukturat qendrore, financimi.

• Departamenti i Çështjeve Gjinore - stafi, financat, 
roli dhe funksioni. Marrëdhëniet me Komitetet e 
Grave dhe strukturat qendrore.

• Planet e veprimit vjetor dhe buxheti.
• Mbledhja e të dhënave. 
• Analiza gjinore. 
• Auditimet e pjesëmarrjes gjinore. 
• Sistemi i kuotave. 
• Aktivitetet e trajnimit (fuqizimi i grave dhe 

aktivitetet e përbashkëta për burrat dhe gratë. 
Integrimi i aspektit të barazisë gjinore në të 
gjitha aktivitetet trajnuese.)

• Organizimi. 
• Marrëveshjet e negociatave kolektive (siguroni 

balancë dhe barazi gjinore në marrëveshje, si 
dhe kërkesa të veçanta lidhur me pushimin e 
lehonisë dhe të atësisë, objektet e kujdesit për 
fëmijët etj.)

• Lobimi dhe avokimi kundër ngacmimit seksual 
dhe dhunës me bazë gjinore. 

• Lobimi dhe avokimi për barazinë gjinore në 
shoqëri (arsim, shëndetësi, të drejta pronësie, 
strehim, të drejta seksuale dhe riprodhuese etj.).

Përfshirja aktive e burrave në aktivitetet gjinore. Siç 
është përmendur më parë, është thelbësore që të 
përfshihen burrat në të gjitha aktivitetet gjinore. Kjo 
nuk është vetëm një "çështje e grave" , prandaj në 
qoftë se duhet të bëhen me të vërtetë përparime në 
sindikata në aspektin e barazisë gjinore, atëherë 
burrat duhet ta kuptojnë dhe mbështesin idenë e 
promovimit të barazisë gjinore. Përndryshe ajo do 
të mbetet një çështje për diskutim në mesin e grave, 
dhe në këtë mënyrë pa ndikim të vërtetë në 
organizatë.

IDENTIFIKIMI I BOSHLLËQEVE GJINORE – 
Realizoni një auditim gjinor për të identifikuar 
boshllëqet gjinore. Vlerësoni aktivitetet tuaja kryesore 
dhe/ose veprimet e departamenteve kryesore duke 
përdorur shifra të sakta dhe informacione të 
azhurnuara. Kërkoni boshllëqet dhe dallimet sipas 
gjinisë dhe zgjidhni ato më të rëndësishmet.

ANALIZA – Të kuptuarit se pse ekziston një hendek 
gjinor mund të jetë e ndërlikuar. Përfshihen shumë 
faktorë të ndryshëm. Ekzistojnë dallime midis 
burrave dhe grave në aspektin e: 

• Burimeve  - koha, paratë dhe transporti në 
dispozicion 

• Besimit– që shpeshherë krijohet nga arsimimi dhe 
statusi i punës 

• Punës dhe kohës së lirë - përgjegjësitë në shtëpi
• Vlerës - e ndërlidhur me pjesëmarrjen në aktivitete
• Të drejtave dhe lirive - të bëjmë atë që e vendosim 

ta bëjmë është e drejtë
• Sjelljeve dhe prioriteteve - të atyre që tanimë janë 

përfshirë

KONSULTIMI I ANËTARËVE -  Shifrat mund t'ju 
tregojnë se çfarë po ndodh, por rrallëherë ju tregojnë 
arsyen pse. Ndoshta duhet të ju drejtoheni anëtarëve 
tuaj si dhe anëtarëve të mundshëm për t'i pyetur 
përse  njerëzit i bashkohen ose nuk i bashkohen 
sindikatës. Një mostër e vogël, e marrë nga një 
diskutim joformal i grupit, një pyetësor ose bisedë 
ballë për ballë me një grup të vogël të anëtarëve 
mund t'ju ndihmojë ta kuptoni një gjë të tillë.

BËJENI NJË PLAN - Kur ta kuptoni se çfarë po 
ndodh dhe arsyen pse po ndodh mund ta gjeni 
zgjidhjen dhe të bini dakord për planin tuaj të 
veprimit. Përfshini sa më shumë njerëz për shkak se 
do të jetë praktike për zhvillimin e planit tuaj.


