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METODOLOGJIA

Qendra Kosovare për Studime Gjinore ka shfrytëzuar informatat e mbled-
hura për ta hartuar metodologjinë hulumtuese, me qëllim të matjes së “Per-
ceptimeve të shërbyeseve civilë lidhur me ngacmimin seksual në vendin e 
punës”. 

Hulumtimi është zhvilluar me 200 shërbyes civilë në nivel qendror dhe me 
340 shërbyes civilë në nivel lokal, në periudhën mars-qershor 2010. Mostra 
e respondentëve është hartuar në mënyrë të tillë që të përfshijë shërbyes 
civilë nga të gjitha nivelet e administratës, duke mundësuar kështu bërjen 
e dallimit në mes të këtyre niveleve dhe shkallës së paraqitjes së kësaj du-
kurie në këto nivele. Pos kësaj, mostra e hulumtimit ka përfshijë një numër 
të barabartë të respondetëve gra e burra, për të mundësuar krijimin e një 
pasqyre gjinore (përkitazi me dallimet në perceptime në mes tyre) lidhur me 
këtë dukuri. 

Hulumtimi me shërbyesve civilë është kryer përmes intervistave të drejt-
përdrejta me ta. Kjo metodë e zvogëlon dukshëm mundësinë e gabimeve, 
sidomos pasi që pyetësorët e intervistave janë plotësuar nga hulumtuesit me 
përvojë të QKSGJ-së.

QKSGJ ka përdorur edhe burime të tjera të informacionit për të analizuar 
edhe probleme tjera që mund të kenë shërbyesit civilë në Kosovë, në vendet 
e tyre të punës. 

Instrumenti: Me qëllim të realizimit të hulumtimit dhe mbledhjes së të 
dhënave është përdorur pyetësori. Pyetësori ka qenë i një gjatësie mesatare 
dhe ka marrë kohë rreth 30 minuta për t’u plotësuar. Pyetësori është përpi-
luar në konsultim me bashkëpunëtorët profesionalë të QKSGJ-së, të cilët janë 
të informuar mirë rreth çështjes së ngacmimit seksual në vendin e punës. 

Rekomandimet janë finalizuar në bashkëpunim me përfaqësuesit e 
institucioneve dhe shoqërisë civile gjatë një takimi pune me grupin e ek-
spertëve.

Raporti është përfunduar më 31 gusht 2010.  
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FALËNDERIME

Para së gjithash, dëshiroj të shpreh mirënjohje dhe falënderime për të 
gjithë respondentët të cilët kanë qenë të gatshëm ta ndajnë kohën e tyre 
dhe të marrin pjesë në hulumtimin tonë, duke i plotësuar pyetësorët të cilët 
na kanë bërë të mundur që të kemi të dhëna të për shtjellimin e çështjeve të 
përfshira në këtë raport.

Në mënyrë të posaçme falënderoj The European Fund for the Balkans/
Think and Link për përkrahjen financiare. 

Falënderoj anëtarët e stafit të QKSGJ’së - Luljeta Demollin, udhëheqëse e 
hulumtimit, Driton Parduzin dhe Sibel Halimin, kontributi i të cilëve ka qenë 
jashtëzakonisht i rëndësishëm për realizimin e raportit. 

Luljeta Vuniqi 

Drejtoreshë Ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore
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PËRMBLEDHJA E KONKLUZIONEVE KRYESORE 

Ky hulumtim mund të shërbejë si bazë për ta dëshmuar nevojën e një •	
ligji për ngacmimin seksual në vendin e punës, si dhe nevojën për kri-
jimin e politikave kundër ngacmimit seksual në vendin e punës.

Sipas Ligjit për Barazi Gjinore (Neni 2.6), “Ngacmimi dhe ngacmimi •	
seksual paraqesin diskriminim gjinor”. Më tutje, në Nenin 2.7, thuhet: 
“Ngacmimi përfshin çdo formë të sjelljes që ka për qëllim ose që 
paraqet cenim të dinjitetit personal”. Po në këtë ligj (Neni 2.8) është 
dhënë edhe përkufizimi i ngacmimit seksual, i cili përfshin “çdo formë 
të sjelljes së padëshiruar seksuale verbale dhe joverbale, fizike ose sim-
bolike, që në të njëjtën kohë ka për qëllim ose paraqet cenim të din-
jitetit personal”.

Në Kosovë nuk ekzistojnë mekanizma institucionalë që do ta luftonin •	
dukurinë e ngacmimit seksual në vendin e punës. Asnjë institucion 
publik nuk ka zhvilluar politika të këtilla.

Statistikat zyrtare të shërbimit civil tregojnë se gratë zakonisht mbajnë •	
pozita të ulëta në këtë shërbim, gjë që mund të ndikojë në rritjen e 
cenueshmërisë së tyre.

Të dhënat e hulumtimit tonë e vërtetojnë ekzistencën e ngacmimit •	
seksual në vendin e punës.

Mosraportimi i institucioneve kosovare për shkallën e implementimit •	
të konventës CEDAW (Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit Kundër Grave) ka pasoja të shumanshme për pozitën e 
grave, duke përfshirë edhe çështjen e ngacmimit seksual në vendin e 
punës.

Agjencia për Barazi Gjinore  dhe Zyra për Qeverisje të Mirë, të Drejta të •	
Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Çështje Gjinore në kuadër të Zyrës 
së Kryeministrit, do të duhej të ishin mbikëqyrëse dhe koordinuese, 
përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe koordinimin brenda institucioneve 
kosovare në zbatimin e ligjit apo politikës kundër ngacmimit seksual.
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Përkundër përqindjes relativisht të lartë të përfaqësimit të grave në •	
Kuvendin e Kosovës dhe në Kuvendet Komunale, në cilësinë e depu-
teteve dhe këshilltareve komunale, nuk mund të thuhet se edhe pjesë-
marrja e grave në vendimmarrjen politike dhe publike ka arritur nivel 
të kënaqshëm. Përveç mungesës në pozitat udhëheqëse të Kuvendit 
të Kosovës, numri i grave në poste udhëheqëse është disproporcional 
edhe në organet tjera të qeverisjes qendrore dhe asaj lokale. 

Në pozitat e larta udhëheqëse në nivelin qendror dhe atë vendor, •	
mungesa e grave është evidente. Gjithashtu, bordet e ndërmarrjeve 
publike dhe këshillat e ndryshëm udhëheqës janë organe tjera të cilat 
karakterizohen me një mungesë të theksuar të grave në pozita ven-
dimmarrëse.

Pasi gratë stagnojnë në krahasim me burrat në aspektin e arsimimit, •	
kjo iu pamundëson atyre që të garojnë suksesshëm në punë. Përpos 
arsimimit, ekziston një nevojë për trajnime dhe ritrajnime të grave me 
qëllim të rritjes së gjasave për punësim dhe përfshirje në jetën institu-
cionale.

Shërbyesit civilë janë pyetur për sigurinë në vendin e punës: 47.3 për •	
qind janë përgjigjur se ndihen “të sigurt”, “shumë të sigurt” janë 32.1 
për qind, “as të sigurt, as të pasigurt” janë 16.7 për qind, kurse “të pasig-
urt” janë 3.4 për qind. Mund të konstatohet se nëpunësit civilë i konsid-
erojnë të sigurta vendet e tyre të punës në sektorin publik.

Të pyetur nëse vendi i tyre i punës është “më i sigurt”, “njëjtë i sigurt”, •	
apo “më i pasigurt” sesa një vend i tillë në sektorin privat, 80 për qind 
e respondentëve janë përgjigjur se ndjehen më të sigurt në sektorin 
publik.

Problemi më serioz me të cilin ballafaqohen shërbyesit civilë të Kos-•	
ovës bindshëm është paga e vogël. 

Qëndrimet e respondentëve lidhur me praninë e dukurisë së ngac-•	
mimit seksual në institucionet publike në Kosovë, janë si vijon: 35.6 për 
qind mendojnë se kjo dukuri “është e pranishme”, 41,6 për qind thonë 
se ajo “deri diku është e pranishme”, sipas 12.9 për qind të tyre “nuk 
është e pranishme”, 9.7 për qind “nuk e dinë” nëse dukuria e ngacmimit 
është e pranishme, ndërsa 2 për qind nuk kanë përgjigje. Pra, shumica 
dërrmuese e shërbyesve civilë mendojnë se dukuria e ngacmimit sek-
sual është e pranishme në institucionet publike në Kosovë.
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Në pyetjen: “Gjatë kohës sa punoni në këtë institucion, sa herë (nëse ka •	
ndodhur) keni qenë ju ose ndonjë koleg pre e ngacmimit seksual?”, re-
spondentët i kanë dhënë këto përgjigje: 9 për qind kanë thënë se “më 
shumë se tri herë” kanë qenë pre e ngacmimit seksual, kurse 7.6 për 
qind janë përgjigjur se “një herë” kanë qenë pre e ngacmimit seksual. 
Ndërsa, 73 për qind janë deklaruar se “asnjëherë” nuk kanë qenë pre e 
ngacmimit seksual. Deklarimi i të qenit viktimë e ngacmimit seksual 
nga 16.6 për qind e respondentëve është një fakt tejet shqetësues. 

Sa i përket pyetjes: “Kujt do t’i tregonit nëse do t’iu ndodhte të ishit •	
pre e ngacmimit seksual?”, respondentët kanë qëndrime të ndryshme. 
27.7 për qind e tyre kanë thënë se do t’i tregonin “udhëheqësit”, 21 për 
qind janë shprehur se do t’i tregonin “të afërmeve, shokut apo shoqes”, 
16 për qind kanë thënë se do t’i tregonin “familjes”, 12.8 janë deklaruar 
për “institucionet e ankesave”, 9.4 janë shprehur se nuk do t’i tregonin 
“askujt”, ndërsa 8.5 për qind kanë thënë se do të drejtoheshin në “poli-
ci”.

Mungesa e një ligji për ngacmimin seksual, apo e një politike për ngac-•	
mimin seksual, sjell mungesën e mekanizmave për ankesa. Kjo situatë 
mund të shpie në gjithëpushtetshmërinë e eprorit dhe në izolim të 
mundshëm të rasteve. 

Shërbyesit civilë janë pyetur edhe për nivelin e efikasitetit të institu-•	
cionit ku punojnë kur është fjala për raportimin e rasteve të ngacmimit 
seksual. Përgjigjet kanë qenë si vijon: “efikas” 51.7 për qind; “as efikas, 
as joefikas” 19.4 për qind dhe “joefikas” 18.3 për qind. 

Sa i përket ndërlidhjes së shpeshtësisë së ngacmimit dhe raportimit •	
të tij, shumica dërrmuese e respondentëve (68.2 për qind) kanë thënë 
se për t’u raportuar mjafton që ngacmimi të ndodhë vetëm një herë, 
kurse 27.3 për qind janë përgjigjur se ngacmimi duhet të ndodhë disa 
herë për t’u raportuar.

Pjesa më e madhe e respondentëve, 40.6 për qind, janë shprehur se •	
“rastet e ngacmimit seksual nuk lajmërohen për arsye të ndikimit neg-
ativ në familje”. Kur kësaj i shtohen edhe 6.9 për qind të respondentëve 
që e konsiderojnë “stigmatizimin” si arsye, atëherë arrihet në përfun-
dim se edhe të qenit viktimë e ngacmimit perceptohet se mund të ketë 
jehonë negative në rrethin social. Rrjedhimisht, kjo mënyrë e të men-
duarit mund të kontribuojë edhe më shumë në krijimin e qëndrimeve 
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ngurruese ndaj raportimit të rasteve të ngacmimeve. 

Në moslajmërimin e rasteve të ngacmimit seksual ndikojnë edhe mos-•	
funksionimi i duhur i sistemit gjyqësor në Kosovë, humbja e besimit 
se raportimet e rasteve të ngacmimeve mund të zgjidhen në mënyrë 
adekuate me anë të rrugës ligjore, si dhe shantazhet për largim nga 
puna, apo shantazhet për ulje në pozitë.

Sipas respondentëve, viktimat më të shpeshta të ngacmimit seksual •	
mund të jenë femrat (80%), kurse ngacmuesit potencialë mund të jenë 
meshkujt (70%). Ngacmimi seksual ka më së shumti gjasa t’iu ndodhë 
shërbyesve të kategorisë 21-35 vjeç, kurse shërbyesit që i përkasin 
moshës 35-41 vjeç mund të konsiderohen si me më shumë gjasa për 
të bërë ngacmim seksual

Profesionet më të prekura nga ngacmimi seksual, sipas shërbyeseve •	
civilë, janë: asistentet, infermieret, praktikantet, kamerieret, studentet, 
nxënëset, punëtoret administrative, shitëset, gazetaret. Kurse, ngac-
mimi seksual më së shumti ka gjasa të bëhet nga njerëzit me këto 
profesione: drejtorët, mjekët, politikanët, menaxherët, profesorët, ar-
simtarët, shoferët, biznesmenët, eprorët.

 Të pyetur nëse janë në dijeni për ekzistimin e ligjeve në fuqi, të cilat në •	
mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë adresojnë ngacmimin sek-
sual në Kosovë. 42 për qind e shërbyesve civilë janë përgjigjur se “janë 
në dijeni”, 14.9 për qind se “nuk janë në dijeni”, kurse 41.8 kanë thënë se 
“nuk e dinë” nëse ka ndonjë ligj në fuqi që e rregullon këtë çështje. 

Sa i përket njohurive për rregullore/politika/kode, në kuadër të së •	
cilave adresohet në mënyrë specifike edhe ngacmimi seksual në ven-
din e punës, 39.8 për qind janë përgjigjur “po”, 22.2 për qind “jo”, ndërsa 
36.1 për qind “nuk e dinë”. “Pa përgjigje” janë 2 për qind. 

Shërbyesit publikë janë pyetur nëse kanë njohuri për ndonjë meka-•	
nizëm institucional ku mund të raportohen rastet e ngacmimit seksual. 
Pozitivisht janë shprehur 76.3 për qind, kurse  23.7 për qind kanë thënë 
se nuk kanë njohuri të tilla. 

Lidhur me çështjen e informacioneve për ndonjë institucion jashtë •	
vendit të tyre të punës, ku qytetarët mund të ankohen për rastet e 
ngacmimit seksual, 65 për qind janë përgjigjur “po”, ndërsa 35 për qind 
“jo”. Institucionet më të përmendura janë Institucioni i Avokatit të Pop-
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ullit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës, Policia dhe Gjykatat.  

 Nga shqyrtimi i ankesave të nëpunësve civilë në institucionet e Avoka-•	
tit të Popullit dhe Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës, shihet se nëpunësit 
civilë nuk rekrutohen gjithherë sipas procedurave të ndershme dhe 
meritës; avancimi nuk bëhet sipas meritës dhe procedurave; vlerësim-
et e performansës vjetore dhe ato për përtëritjen e kontratave nuk janë 
gjithherë objektive; kontratat e punës nuk lëshohen dhe nuk përtëri-
hen me kohëzgjatje në pajtim me ligjin dhe parimet, etj. 

 Të pyetur nëse në vendin e tyre të punës kanë masa mbrojtëse për per-•	
sonat që ankohen për ngacmim seksual në punë, 53 për qind e shër-
byesve civilë janë shprehur se nuk kanë masa të tilla, ndërsa 46.7 për 
qind kanë thënë se kanë.

Sipas shërbyesve civilë, masat mbrojtëse që duhen të ndërmerren janë: •	
largimi nga puna i ngacmuesit, ndalesë në të ardhura për ngacmuesin, 
konfidencialiteti për viktimën dhe dëshmitarët, ndërrimi i zyrës, ulja në 
pozitë për ngacmuesin, gjoba.
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REKOMANDIMET

Qeveria e Kosovës ta hartojë ligjin kundër ngacmimit seksual në ven-•	
din e punës, si dhe aktet nënligjore përkatëse për zbatimin e tij, të cilat 
në mënyrë eksplicite e adresojnë parandalimin e ngacmimit seksual në 
vendin e punës.

Qeveria e Kosovës të raportojë për shkallën e zbatimit të Konventës •	
CEDAW në Kosovë, konform kërkesave të Komitetit të CEDAW në Kom-
bet e Bashkuara, duke përfshirë edhe raportimin për zbatimin e re-
komandimit të përgjithshëm Nr. 19 të Komitetit të CEDAW, lidhur me 
ngacmimin seksual.

Qeveria e Kosovës ta vazhdojë ngritjen e kapaciteteve monitoruese të •	
mekanizmave institucionalë për arritjen e barazisë gjinore në Kosovë, 
sa i përket  mbrojtjes së të drejtave të grave në vendin e punës, duke 
përfshirë edhe ngacmimin seksual në vendin e punës.

Agjensioni për Barazi Gjinore, dhe mekanizmat institucionalë për ar-•	
ritjen e barazisë gjinore dhe të drejtave të njeriut, të hartojnë dhe zba-
tojnë programe dhe strategji afatgjata të cilat do të mund të ndikojnë 
në ndryshimin e skemave dhe modeleve paragjykuese të sjelljes për 
rolet e burrave dhe të grave në shoqëri.

Legjislacioni kosovar të harmonizohet me direktivat e Bashkimit Evro-•	
pian sa i përket  mbrojtjes së grave në vendin e punës, mundësi të ba-
rabarta në punësim dhe trajtim të barabartë në vendin e punës.

Qeveria, MPMS dhe të gjitha institucionet përgjegjëse të sigurojnë •	
zbatimin e ligjit të punës, ligjit për barazi gjinore dhe ligjit kundër dis-
kriminimit, me theks të veçantë në dispozitat të cilat kanë të bëjnë me 
punësimin e grave dhe mbrojtjen e tyre në vendin e punës, si në sekto-
rin publik ashtu edhe në atë privat.

Sindikatat, Avokati i Popullit dhe Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës, të bëjnë •	
monitorimin e nivelit të zbatimit të ligjit të punës dhe mbrojtjes në 
vendin e punës, me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të punëtoreve në 
sektorin publik dhe privat.
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Qeveria e Kosovës të hartojë udhëzime të qarta të cilat do ta definonin •	
problemin e ngacmimit seksual me qëllim të  parandalimit të ngac-
mimit seksual në vendin e punës dhe krijimit të ambientit sa me të 
sigurt në vendin e punës - në sektorin publik dhe në atë privat.

Institucionet përgjegjëse dhe shoqëria civile të iniciojnë fushata të •	
vetëdijesimit publik për problemin e ngacmimit seksual në vendin e 
punës.

Qeveria dhe institucionet përgjegjëse të krijojnë mekanizma të qarta •	
për adresimin e ankesave, dhe të organizojnë trajnime të vazhdueshme 
për menaxherët dhe stafin lidhur me ngacmimin seksual si dhe proce-
durat ligjore, politikat dhe mekanizmat që e adresojnë këtë problema-
tikë.

Organizatat joqeveritare dhe qendrat juridike të këshillimit të luajnë •	
një rol të rëndësishëm duke ofruar shërbime për individë të cilët përje-
tojnë ngacmim seksual në vendin e punës.

Të realizohen hulumtime dhe monitorime për zbatimin e legjislacionit •	
në fuqi  dhe shtrirjen e ngacmimit seksual në vendin e punës me qëllim 
të identifikimit dhe parandalimit të paraqitjes së kësaj dukurie, duke 
përfshirë edhe punën me nxënës dhe studentë (në shkolla dhe univer-
sitete).

Të krijohen mekanizma administrativë nga institucionet e Qeverisë së •	
Kosovës për t’i shqyrtuar ankesat e ngacmimit seksual në vendin e pu-
nës. Ky mekanizëm mund të jetë zgjidhje e dobishme dhe njëkohësisht 
të shërbejë si mbrojtje e viktimave, duke marrë parasysh se procesi gjy-
qësor mund të jetë i gjatë dhe i kushtueshëm.

Qeveria e Kosovës duhet të krijojë mekanizma të cilat sigurojnë kon-•	
fidencialitetin dhe paanshmërinë në trajtimin e ankesave mbi ngac-
mimin seksual – duke siguruar mënyra konfidenciale të raportimit.

Organizatat joqeveritare që merren me trajnime dhe çështje gjinore, të •	
organizojnë trajnime të vazhdueshme lidhur me ngacmimin seksual në 
vendin e punës dhe të drejtat e grave në vend të punës dhe punësim. 

Të realizohen hulumtime dhe monitorime për zbatimin e legjislacionit •	
në fuqi  dhe shtrirjen e ngacmimit seksual në vendin e punës, me qël-
lim të identifikimit të paraqitjes së kësaj dukurie, duke përfshirë edhe 
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punën me nxënës dhe studentë (në shkolla dhe universitete).

Qeveria e Kosovës dhe institucionet përgjegjëse të sigurojnë për-•	
faqësim gjinor në strukturat vendimmarrëse në institucionet e Kos-
ovës.

Të bëhet koordinimi i bashkëpunimit midis Qeverisë së Kosovës, insti-•	
tucioneve përgjegjëse dhe OJQ-ve që merren me të drejtat e grave me 
Agjensionet e Kombeve të Bashkuara që janë të pranishme në Kosovë, 
me qëllim të informimit të grave kosovare për të drejtat e tyre.

Qeveria dhe institucionet tjera përkatëse të krijojnë mundësi të ba-•	
rabarta për trajnime që kanë për qëllim aftësimin profesional të grave 
në ato fusha profesionale për të cilat ka kërkesë më të madhe në tre-
gun e punës. 
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QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I STUDIMIT

Pas vitit 1999, Misioni i Përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë 
dhe Qeveria e Kosovës kanë punuar bashkërisht në përmbarimin e infrastruk-
turës ligjore dhe ndërtimin e shtetit ligjor. Në këtë kontekst, është krijuar 
korniza e përgjithshme ligjore e cila tashmë është duke u zbatuar, mirëpo 
fushës së ngacmimit seksual nuk i është kushtuar vëmendja e duhur. Rrjedhi-
misht, nuk në Kosovë ekzistojnë mekanizma institucionalë që do ta luftonin 
këtë dukuri. Për më tepër, asnjë institucion publik nuk ka zhvilluar politika 
kundër ngacmimit seksual në vendin e punës. Si pasojë e gjendjes së këtillë, 
kemi një numër shumë të vogël të rasteve të paraqitura të ngacmimit seksual 
në punë, përkundër, siç besohet, shtrirjes së konsiderueshme të tij. Gjatë vitit 
të kaluar ka pasur disa lajme nëpër media lidhur me ngacmimin seksual në 
institucionet publike. Cenueshmëria e grave është vërtetuar edhe nga statis-
tikat zyrtare për shërbimin civil, të cilat tregojnë se gratë zakonisht mbajnë 
pozita të ulëta në këtë shërbim, gjë që mund të ndikojë në vënien e tyre në 
pozita inferiore ndaj eprorëve të tyre burra. Një tregues tjetër i ngacmimit 
seksual që i vendosë gratë në pozitë të pafavorshme, madje edhe para se ato 
të punësohen, janë shpalljet për vende të lira të punës, të cilat shpeshherë 
janë diskriminuese nga aspekti gjinor. 

Sa i përket çështjeve të ngacmimit seksual, deri më tash në Ministritë apo 
në zyrat në varësi të tyre, nuk ka pasur ndonjë raportim lidhur me numrin 
e rasteve të ngacmimit seksual në vendin e punës. Duket se trajtimi i kësaj 
çështjeje kufizohet vetëm me ekzistencën e ndonjë dispozite në ligje dhe 
nuk ka hapa konkretë për ta trajtuar, qoftë edhe në rregulloren e këtyre in-
stitucioneve ku do të parashiheshin masa disiplinore në përputhje me këto 
ligje, apo ndonjë politikë që do ta parandalonte ngacmimin seksual në ven-
din e punës. 

Për këtë problem më heshtet shumë, ndërkohë që të dhënat e hulumtimit 
tonë vërtetojnë ekzistencën e ngacmimit seksual në vendin e punës.

Janë të pakta studimet e mirëfillta dhe sistematike të kushteve të punës 
dhe të raporteve gjinore në vendet e punës, si dhe të kushteve të punës në 
ndërmarrje private apo në ato publike. Nëse duam të analizojmë gjendjen e 
grave dhe burrave sa i përket tregut të punës, nuk mund mbështetemi vetëm 
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në dy treguesit e punësimit dhe papunësisë. Edhe pse këta tregues janë 
shumë të rëndësishëm, ata duhet të plotësohen edhe me treguesin e nivelit 
të arritjes së standardeve ndërkombëtare lidhur me kushtet e punës. 

Ky hulumtim do të shërbejë si bazë për ta dëshmuar nevojën e një ligji 
për ngacmimin seksual në vendin e punës, si dhe nevojën për krijimin e poli-
tikave kundër ngacmimit seksual në vendin e punës. Rrjedhimisht, ky hu-
lumtim duhet ta ngritë këtë çështje në krye të agjendës së politikëbërësve 
dhe të legjislativit. Projekti mëton të sigurojë përkrahje nga të gjitha palët e 
përfshira në procesin hartimit të ligjit me qëllim të përmirësimit të gjendjes 
së tanishme.

Miratimi dhe implementimi i ligjit dhe politikave kundër ngacmimin sek-
sual do të finalizonte infrastrukturën ligjore dhe do të plotësonte punën që 
është bërë deri më tash për zbatimin e Ligjit për Barazinë Gjinore dhe Ligjit 
Kundër Diskriminimit. Pas ardhjes së Misionit Evropian për Sundimin e Ligjit 
(EULEX) në Kosovë, janë pjekur kushtet për hartimin dhe implementimin e 
një ligji të këtillë. Ky pretendim bazohet në njërin nga objektivat kryesore të 
misionit të EULEX-it lidhur me ofrimin e ndihmës dhe përkrahjes për auto-
ritetet kosovare në fushën e shtetit ligjor përmes monitorimit dhe këshillimit 
të institucioneve kosovare.
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NGACMIMI SEKSUAL NË VENDIN E PUNËS 

Me shtimin e numrit të grave të punësuara gjatë tri dekadave të fundit në 
botë, është shtuar edhe cenueshmëria e tyre nga vëmendja e padëshiruar në 
vendin e punës. Sot, problemi i ngacmimit seksual në vendin e punës shihet 
si një çështje serioze: rrezik profesional dhe shkelje e të drejtave të njeriut. 
Organizata Ndërkombëtare e Punës e konsideron atë si dhunim të të drejtave 
themelore të të punësuarve, kërcënim ndaj sigurisë dhe shëndetit, diskrimin-
im, kushte të papranueshme të punës dhe formë të dhunës, rëndom kundër 
grave të punësuara.1 Ndonëse edhe burrat, ashtu si gratë, mund të bien pre 
e ngacmimit seksual, hulumtimet kualitative dhe kuantitative në shoqëritë 
e ndryshme kanë dëshmuar se gratë kanë shumë më shumë gjasa të bëhen 
viktima, ndërsa burrat shkaktarë të ngacmimit seksual.2

Konventa e Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit Kundër Grave (CEDAW) vë në pah seriozitetin e kësaj çështjeje, 
duke e përshkruar ngacmimin në vendin e punës si diskriminim gjinor dhe si 
manifestim të dhunës me bazë gjinore në Rekomandimin e Përgjithshëm Nr. 
19 të Komitetit të CEDAW. Komiteti i CEDAW u bën thirrje palëve shtetërore 
nënshkruese të Konventës që të ndërmarrin masa për adresimin e këtij prob-
lem: “Palët Shtetërore duhet të përfshijnë në raportet e veta informacione 
relevante për ngacmimin seksual, si dhe për masat që duhen ndërmarrë për 
mbrojtjen e grave nga ngacmimi seksual dhe nga format e tjera të dhunës 
ose të detyrimit në vendin e punës”.3

Pos efekteve të dëmshme të ngacmimit seksual për viktimat, ai bart edhe 
pasoja negative për ndërmarrjen dhe organizatën, shkakton tensione në ven-
din e punës, të cilat prapë mund të pengojnë punën ekipore, të dëmtojnë re-
zultatet në punë dhe t’i inkurajojnë mungesat në punë, të cilat përfundimisht 
e zvogëlojnë produktivitetin. Kësisoj, administrata civile, ndërmarrjet dhe or-
ganizatat, kërcënohen t’i humbin të punësuarit më të mirë dhe ta krijojnë një 
imazh negativ publik nëse viktimat vendosin t’i bëjnë publike problemet e 
tyre. 

1  Resolution on Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women in Employment, 1985 and ILO; Resolution on ILO Action on 
Women Workers, 1991 – www.ilo.org

2  Kaushik Basu; The Economics and Law of Sexual Harassment in the Workplace; The Journal of Economic Perspectives; Vol. 17, No. 3 (Sum-
mer, 2003)

3  CEDAW Rekomandimi Nr. 19, 1992 - http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom1
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Përveç këtyre, ekziston edhe rreziku financiar në formë të padive gjyqë-
sore dhe pagesave të dëmshpërblimeve dhe gjobave.

Edhe pse sistemi i ri ligjor i Kosovës, i miratuar nga Kuvendi i Republikës së 
Kosovës, i merr parasysh konventat dhe rezolutat ndërkombëtare, siç është 
Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave, 
e cila është e përfshirë edhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ende 
nuk është raportuar për shkallën e implementimit të kësaj konvente. Mosra-
portimi i institucioneve kosovare për shkallën e implementimit të konventës 
CEDAW ka pasoja të shumanshme për pozitën e grave, duke përfshirë edhe 
çështjen e ngacmimit seksual në vendin e punës.4 

4  Komiteti i CEDAW- pa paragjykime ndaj statusit të Kosovës - ka kërkuar nga UNMIK-u që në bashkëpunim me Institucionet e Kosovës, të 
përpilojë një raport për shkallën e implementimit të Konventës në Kosovë që nga viti 1999. Raporti është dashur që të dorëzohej para 1 
qershorit 2008, por kjo gjë nuk është bërë.
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TË KUPTUARIT E NGACMIMIT SEKSUAL NË 
VENDIN E PUNËS 

Ngacmimi seksual është një formë e qartë e diskriminimit të bazuar në 
gjini, megjithëse kjo nuk ndërlidhet gjithaq me dallimet biologjike në mes 
të grave e burrave, sa në rolet shoqërore që u atribuohen atyre dhe percepti-
meve për seksualitetin mashkullor e femëror në shoqëri.5 Ngacmimi seksual 
është manifestim i dallueshëm i raporteve të pabarabarta të forcës dhe, rrje-
dhimisht, nuk ka të bëjë me përjetimin e kënaqësisë seksuale nga ky veprim, 
por imponimin dhe njohjen e pushtetit. Ngacmuesit në vendin e punës zakon-
isht mbajnë poste të larta dhe e përdorin autoritetin për vendimmarrje ose 
aspekte të tjera që kanë ndikim në karrierën e të punësuarve, ose dëshirojnë 
të ushtrojnë pushtet ose kontroll ndaj viktimës. Në anën tjetër, viktimat nuk 
kanë shumë autoritet për vendimmarrje, u mungon vetëbesimi, ndodhen në 
pozita të cenueshme ose të pasigurta, ose janë të prirë “të vuajnë në heshtje”.6  
 

PËRKUFIZIMET 

Perceptimi lidhur me atë se çka përbën ngacmim seksual nuk është i 
njëjtë për të gjitha shoqëritë. Kjo varet nga mënyra e socializmit të burrave e 
të grave në kuadër të shoqërive të caktuara, nga prania e stereotipave, nga 
hierarkitë socio-ekonomike që mund të ekzistojnë në jetën private e publike, 
si dhe nga konceptet dhe hierarkitë e vendosura në vendin e punës. 

Për shkak të këtyre arsyeve, është e pamundur të përpilohet një listë 
gjithëpërfshirëse e sjelljeve ngacmuese të cilat do të duheshin ndaluar. Disa 
veprime mund të identifikohen lehtas si ngacmim seksual. Të këtilla janë, për 
shembull, puthja, ledhatimi dhe kontakti fizik i padëshiruar, e të tjera. Mirëpo, 
ekzistojnë forma të shumta të sjelljes verbale, joverbale dhe fizike, të cilat 
nuk mund të klasifikohen qartësisht si ngacmim seksual. Kjo mund të ndry-
shojë varësisht nga praktikat sociale dhe kulturore të kontekstit në të cilin 
5  Kaushik Basu; The Economics and Law of Sexual Harassment in the Workplace; The Journal of Economic Perspectives; Vol. 17, No. 3 

(Summer, 2003)
6  Po aty
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paraqiten. Kështu, në disa kultura, puthja në faqe gjatë përshëndetjes shi-
het si sjellje normale, ndërkaq në kultura të tjera ajo konsiderohet si vardisje 
seksuale. Ajo që është e pranueshme në disa vende të punës, si për shem-
bull posterët sugjestivë në kuptimin seksual, mund të mos tolerohet në disa 
vende të tjera.
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FORMAT  E NGACMIMIT SEKSUAL 

Definimi i formave të ngacmimit seksual:

Ngacmimi Verbal - komente, shaka, pyetje provokuese, komente të 
natyrës seksuale, shprehje fyese, epitete poshtëruese, formulime nënçmuese 
ose shpërdorime tjera verbale.

Ngacmimi Joverbal - gjeste provokuese me lëvizje dhe prekje provokue-
se të pjesëve të ndryshme të trupit të personit që provokon ndaj trupit të 
personit tjetër.

Ngacmimi Vizual - ekspozim të reklamave, fotografive dhe shenjave por-
nografike, vizatime ose komente seksuale për veshjen, stolitë apo trupin e 
një individi.

Ngacmimi Psikologjik - ftesa për intimitet fizik seksual. Presione për të 
pranuar ftesa shoqërore, për takime private dhe lidhje seksuale, pyetje, he-
time apo diskutime për aktivitetet seksuale. 

Ngacmimi Fizik - prekje fizike, puthje, përkëdhelje dhe fërkim të trupit.

Ngacmimi përfshin çdo formë të sjelljes që ka për qëllim, ose që paraqet, 
cenimin e dinjitetit personal, apo krijon atmosferë frikësuese, armiqësore, de-
graduese, poshtëruese dhe sulmuese në vendin e punës.

Ngacmim konsiderohet edhe ofendimi i shkaktuar pa qëllim.

Në përgjithësi, ngacmimet seksuale paraqiten me akte që përsëriten në 
disa rrethana, por po ashtu edhe një akt i vetëm mund të konsiderohet si 
ngacmim seksual. 

 Në bazë të analizës së një numri të politikave për ngacmimin seksual ne 
vendin e punës, në korporata dhe institucione publike në vende të ndryshme 
të botës, punonjësve nuk iu lejohen sjelljet e përkufizuara si më poshtë: 

Komente për pamjen; •	

Fjalë degraduese/ofenduese seksuale, për të përshkruar individin; •	
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Sjellje të tjera verbale dhe fizike të natyrës seksuale; •	

Përdorim të materialeve pornografike; •	

Vëmendje seksuale të imponuar; •	

Komente për trupin e individit/individëve; •	

Paraqitje të objekteve dhe vizatimeve të karakterit seksual në vendin •	
e punës; 

Përdorim të fjalëve të pamoralshme; •	

Shtytje për ngacmime seksuale; •	

Kërkesë për seks si kushtëzim për pozitë më të lartë apo për përfitime •	
tjera; 

Presion i vazhdueshëm ose kërkesë për qëllime seksuale; •	

Prekje e individit, shtrëngim, përqafim dhe fërkim të vazhdueshëm me •	
trupin e punëtorit tjetër, ose prekje  e rrobave të tyre;

Kërkim dhe këmbëngulje për qëllime seksuale, të përcjella me •	
kërcënime ose       kushtëzime të dukshme lidhur me vendin e punës; 

Dërgimi i letrave ngacmuese, duke përfshirë edhe letrat elektronike (e-•	
mail); 

Thirrjet telefonike ngacmuese dhe shqetësuese, duke përfshirë edhe •	
mesazhet SMS nëpërmjet telefonave mobilë; 

Kërkesë e tërthortë për qëllime seksuale; •	

Gjuhë ose veprime vulgare apo imorale; •	

Ekspozimi i pikturave, vizatimeve, fotografive ose objekteve që janë •	
fyese ose nxitëse nga natyra seksuale; 

Ngacmime fyese seksuale gojore duke përfshirë fjalë, pyetje, ngac-•	
mime, njollosje të dikujt ose sugjerime jo të drejtpërdrejta; 

Shaka ose komente të papërshtatshme në lidhje me karakteristikat •	
specifike gjinore; 

Shikimi, printimi, transmetimi dhe shpërndarja e materialeve fyese •	
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seksuale në një kompjuter në vendin e punës; 

Ftesa të shoqëruara me premtime të kompensimit, kërcënime apo pre-•	
sione të tjera; 

Paraqitja jo e drejtë e punës së dikujt apo vlerësimi jo i drejtë i punës •	
së dikujt, mohimi i trajnimeve apo promovimit, mohimi i qasjes ndaj 
çdo mundësie tjetër akademike apo punësimi për shkak të refuzimit të 
favoreve të natyrës seksuale të definuara më sipër. 
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STATUSI LIGJOR PËR NGACMIMIN SEKSUAL NË 
KOSOVË 

Sipas Ligjit për Barazi Gjinore (Neni 2.6), “Ngacmimi dhe ngacmimi seksual 
paraqesin diskriminim gjinor”. Më tutje, në Nenin 2.7, thuhet: “Ngacmimi përf-
shin çdo formë të sjelljes që ka për qëllim ose që paraqet cenim të dinjitetit 
personal”. 

Po në këtë ligj (Neni 2.8) është dhënë edhe përkufizimi i ngacmimit sek-
sual, i cili përfshin “çdo formë të sjelljes së padëshiruar seksuale verbale dhe 
joverbale, fizike ose simbolike, që në të njëjtën kohë ka për qëllim ose paraqet 
cenim të dinjitetit personal”.

Ligji Kundër Diskriminimit, në Nenin 3/c përcakton definicionin e ngac-
mimit: “Ngacmimi konsiderohet diskriminim, brenda kuptimit të nenit 2/a, kur 
një sjellje kundër dëshirës (që përfshin por nuk kufizohet në sjellje të natyrës 
së padëshirueshme seksuale dhe/apo psikologjike), që bazohet në një apo 
në më shumë baza të përshkruara në nenin 2/a, ka për qëllim apo ndikon në 
shkeljen e dinjitetit të personit dhe në krijimin e ambientit frikësues, armiqë-
sor, degradues, nënçmues dhe fyes, si është përcaktuar nga ai person”.7

Ligji për Barazi Gjinore në Kosovë parasheh edhe dispozitat ndëshkuese 
për shkeljet e tij. 

Në rast të përjashtimit nga puna të një të punësuari/punësuare në rastin 
kur ai/ajo kërkon zbatimin e LBGJ-së, apo përjashtimi nga puna, pushimi i për-
kohshëm nga puna, padrejtësia lidhur me sigurinë në punë, kushtet e punës 
ose vlerësimin e punës së tij/saj si pasojë e ankesës së tij/saj për ngacmim sek-
sual ose diskriminim në bazë të gjinisë, Punëdhënësi/Punëdhënësja dënohet 
me gjobë prej 5.000 deri në 10.000 Euro, ndërsa Personi përgjegjës dënohet 
me gjobë prej 1.000 deri 3.000 Euro.8

Gjersa legjislacioni kosovar ka përkufizuar ngacmimin seksual në vendin e 
punës, nëpër institucione dhe organizata të ndryshme punuese, qofshin ato 
në sektorin privat, apo edhe në atë publik, mungojnë politikat kundër këtij 
ngacmimi.
7  LKD, Neni 3/c.
8    Neni 16 (paragrafi 3) (Dispozitat Ndëshkuese) LBGJ.
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Agjencia për Barazi Gjinore  dhe Zyra  për Qeverisje të Mirë, të Drejta 
të Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Çështje Gjinore në kuadër të Zyrës së 
Kryeministrit, do të duhej të ishin mbikëqyrëse dhe koordinuese, përgjegjëse 
për mbikëqyrjen dhe koordinimin brenda institucioneve kosovare në zba-
timin e ligjit apo politikës kundër ngacmimit seksual.
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SHËRBYESIT CIVILË NË KOSOVË 

Administrata civile e Kosovës është ndërtuar gradualisht pas vendosjes 
së administratës së UNMIK-ut në vitin 1999, dhe bartjes graduale të kompe-
tencave tek autoritetet vendore, të cilat ishin përkrahur edhe nga bashkësia 
ndërkombëtare në Kosovë.

Shërbimi civil i Kosovës është i rregulluar me disa akte ligjore e nënlig-
jore. Dokumenti i parë ligjor që e ka rregulluar shërbimin civil të Kosovës 
është Rregullorja e UNMIK-ut 2001/36, e shpallur në dhjetor të vitit 2001. Kjo 
rregullore përcakton të gjitha përkufizimet dhe rregullat për funksionimin e 
administratës civile të Kosovës. Pas kësaj rregulloreje janë hartuar disa akte 
nënligjore si udhëzime dhe urdhëresa administrative. Në vitin 2005, Kuvendi 
i Kosovës e ka miratuar ligjin për procedurat administrative, i cili përcakton 
procedurat për zgjidhjen e kontesteve administrative, si dhe të drejtat dhe 
obligimet e administratës dhe të shërbyesve civilë. Dokumentet tjera ligjore 
që rregullojnë sjelljen dhe veprimtarinë e shërbimit civil janë:

Udhëzimi Administrativ JIAS/PS/SI/2000/2, për Rrethanat dhe Kushtet •	
e Punësimit të Zyrtarëve Publikë;

Udhëzimi Administrativ Nr. 3, për të Ardhurat e Zyrtarëve të Shërbimit •	
Civil të Kosovës nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës, të cilët janë të 
angazhuar në më shumë se një punë;

Udhëzimi Administrativ Nr. 2004/7, për pagesat për persona individu-•	
alë;

Rregullat Financiare dhe Udhëzimet për Thesarin Nr. 2;•	

Udhëzimi Administrativ Nr. 2005/3, që plotëson Udhëzimin Adminis-•	
trativ Nr. 7/2004, për të Ardhurat e Personelit Politik në Komuna;

Udhëzimi Administrativ Nr. 2005/09, për Pagesat e të Punësuarve me •	
Kontrata;

Udhëzimi Administrativ Nr. 08/2006, për Masat për Shtimin e Efika-•	
sitetit në Administratën Publike;



32 Qendra Kosovare për Studime Gjinore

Udhëzimi Administrativ Nr. 05/2007, që rregullon dhe përcakton Pro-•	
cedurat për Kompensim Financiar për Pushimin e Lehonisë në Shër-
bimin Civil të Kosovës;

Udhëzimi Administrativ Nr. 2006/07, për Pagesat për Personat Indi-•	
vidualë;

Udhëzimi Administrativ Nr. MSHP 2006/12, për Masat për Ngrirjen e •	
Punësimit të Shërbyesve Civilë në Administratën Publike;

Udhëzimi Administrativ Nr. 12/2007, për Unifikimin e të Ardhurave/•	
Përfitimeve të Kryetarëve dhe Anëtarëve të Këshillave ose Komision-
eve Këshillëdhënëse të themeluara nga IPVQ-të e Kosovës;

Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2008, për Përcaktimin e Pagesave për të •	
Emëruarit Politikë; dhe 

Të gjitha vendimet e Qeverisë së Kosovës lidhur me përfitimet dhe •	
kompensimet e të punësuarve në administratën publike.
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POZITA E GRAVE NË INSTITUCIONET  
VENDIMMARRËSE NË KOSOVË 

Për ta siguruar përfshirjen e grave dhe të burrave në proceset e hartimit 
të politikave, menaxhimit dhe administrimit, tregues i rëndësishëm i mjedisit 
publik është edhe bilanci gjinor i strukturës së pushtetit dhe trupave poli-
tikëbërës, si dhe bilanci i dy gjinive në vendimmarrje.

Në vitin 2000, në Kosovë u mbajtën zgjedhjet në nivelin lokal, të cilat ishin 
të parat që u zhvilluan në kushte demokratike. Në këto zgjedhje u aplikua 
parimi i prezencës së grave në shkallën prej 30 për qind të numrit të përgjith-
shëm të kandidatëve në listat për këshilltarë komunalë. Mirëpo, rezultatet 
zgjedhore ishin dëshpëruese, pasi vetëm 8.6 për qind e grave ishin votuar 
për deputete në Asambletë Komunale të Kosovës. Një përqindje kaq e ulët e 
grave të votuara për këshilltare komunale shtroi nevojën që të ndërmerren 
masa afirmative, siç është kuota prej 30 për qind, me qëllim të rritjes së num-
rit të grave në politikë. Prandaj, në zgjedhjet e dyta komunale që u mbajtën 
në vitin 2004, u aplikua kuota prej 30 për qind, gjë që rezultoi me ndryshimin 
e raportit gjinor edhe në nivelin lokal. Tash, gratë mbajnë 28 për qind të ulë-
seve në 30 Asambletë Komunale në Kosovë. Ky vendim ishte i vlefshëm edhe 
për përfaqësimin e grave me 30 për qind në Kuvendin e Kosovës. Në manda-
tin e tashëm të Kuvendit të Kosovës (2010), gratë përfaqësohen me 30 për 
qind, respektivisht nga gjithsej 120 deputetë, 37 janë gra. 

Në mandatin aktual, Kuvendi i Kosovës ka 13 Komisione Parlamentare, 
prej të cilëve vetëm dy drejtohen nga gratë. Në mandatin e kaluar, nga 18 
Komisione Parlamentare, 7 udhëhiqeshin nga gratë. 

Qeveria e Kosovës përbëhet prej 17 ministrive9. Prej tyre vetëm dy gra 
mbajnë postin e Ministres10, ndërkaq postin e Zëvendësministres11 e mbajnë 
tri gra. 

Përkundër përqindjes relativisht të lartë të përfaqësimit të grave në Ku-
vendin e Kosovës dhe në Kuvendet Komunale, në cilësinë e deputeteve dhe 
këshilltareve komunale, nuk mund të thuhet se edhe pjesëmarrja e grave në 
9  Ueb sajti zyrtar i Qeverisë së Kosovës, www.ks-gov.net 
10 Edita Tahiri – Ministria Shërbimeve Publike dhe Justina Shiroka Pula – Ministria e Energjisë dhe Minierave. 
11  Vlora Çitaku – Ministria e Punëve të Jashtme, Lirie Kajtazi – Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Mybera Shala Mustafa – Ministria 

e Shëndetësisë.
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vendimmarrjen politike dhe publike ka arritur nivel të kënaqshëm. Përveç 
mungesës në pozitat udhëheqëse të Kuvendit të Kosovës, numri i grave në 
poste udhëheqëse është disproporcional edhe në organet tjera të qeverisjes 
qendrore dhe asaj lokale12. Në vitin 2008, në pozita drejtuese të nivelit qen-
dror kanë qenë 13.71 për qind gra, ndërkaq në nivel komunash përfaqësimi i 
grave në pozita drejtuese ka kapur shifrën prej 7.24 për qind13. 

Përkundër disa të arriturave që u përmendën më lartë, gratë vazhdojnë 
të jenë në një pozitë të pabarabartë në shumë sfera të jetës. Sektori i ekono-
misë është një prej këtyre sferave të jetës ku gratë mbesin të përfaqësuara në 
nivel të pakënaqshëm. Një nga treguesit e këtij përfaqësimi jo të mirë është 
pjesëmarrja në tregun e punës, që vlerësohet të jetë një nga më të ulëtat 
në Evropë, me vetëm rreth 35 për qind të grave që marrin pjesë aktive në 
këtë treg14. Një tregues shtesë i përfaqësimit të pamjaftueshëm është edhe 
pronësia mbi patundshmëritë dhe ndërmarrjet afariste, duke qenë se vetëm 
8 për qind e patundshmërive dhe 6 për qind e ndërmarrjeve janë në pronësi 
të grave15.

Nëse analizohet niveli i administratës ku punojnë gratë, mund të vëre-
het se gratë janë më mirë të përfaqësuara në nivelet e ulëta të qeverisjes, 
ndërsa postet e larta menaxhuese janë të udhëhequra nga burrat. Kjo 
çështje shkakton brengosje, sepse mungesa e grave në pozitat e larta ud-
hëheqëse në nivel qendror dhe vendor mund të kuptohet si paaftësi e 
tyre për të kryer detyra më të paguara. Bordet e ndërmarrjeve publike 
dhe këshillat e ndryshëm udhëheqës janë organe tjera të cilat karakteri-
zohen me një mungesë të theksuar të grave në pozita vendimmarrëse.  
 

Në vitin 2008, në pozita drejtuese të nivelit qendror kanë qenë 13.71 për 
qind gra.  
 
Ndërkaq, në nivel komunash, përfaqësimi i grave në pozita drejtuese ka 
kapur shifrën prej 7.24 për qind. 

12  Për numrin e grave në pozita udhëheqëse, në nivel qendror dhe komunal, janë shfrytëzuar të dhënat zyrtare të Departamentit të Admin-
istrimit të Shërbyesve Civilë, Ministria e Shërbimeve Publike, Qeveria e Kosovës. 

13  Për vitin 2008, në nivel qendror dhe komunal janë analizuar vetëm përqindjet e nivelit drejtues. Të dhënat janë marrë nga Departamenti 
i Administrimit të Shërbyesve Civilë, Ministria e Shërbimeve Publike, Qeveria e Kosovës.  

14  Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar. Studimi për Mospërfshirjen në Ballkanin Perëndimor. 28.07.06.
15  Po aty.
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Një shpjegim i mundshëm i kësaj dukurie është se gratë në Kosovë kanë 
shkallë më të ulët të shkollimit se burrat, gjë që ndodh për shkak të mundë-
sive më të kufizuara për shkollim, mentalitetit tradicional dhe rolit që kanë 
pasur gratë në shoqëri në të kaluarën. Edhe më tutje punëdhënësi më i madh 
në Kosovë është sektori publik. Në sektorin publik janë të punësuar 70.159 
punonjës, prej tyre 38 për qind (26.545) janë gra.  

Gratë janë shpesh subjekt i diskriminimit ekonomik dhe i mungesës së 
qasjes në të ardhura apo kapital. Vetëm 2 për qind nga numri i përgjithshëm 
i kredive iu është dhënë grave.16

Nëse çështja analizohet më thellë, do të shohim se ajo është rezultat i 
normës së lartë të joaktivitetit për gratë, e cila është rreth 59 për qind. Kjo 
normë e lartë e joaktivitetit për gratë është pasojë e kushteve të papërshtat-
shme të punës në tregun e punës. Krahasuar me burrat, gratë në përgjithësi 
janë më pak fleksibile në tregun e punës sa i përket kohës së punës dhe kush-
teve të tjera. Në anën tjetër, punëdhënësit ngurrojnë të punësojnë gra, sepse, 
në mes tjerash, ato shpesh konsiderohen si “punëtore jostabile” (për shkak të 
pushimit të lindjes dhe për arsye se nuk punojnë punë të rënda).17  

Për zbatimin e një politike të mirëfilltë gjinore kërkohet një mjedis i mirë-
filltë institucional, me qëllim të plotësimit të nevojave të ndryshme të bur-
rave dhe grave në këtë aspekt. 

Shikuar nga perspektiva gjinore, analizat tregojnë se në administratën 
publike të Kosovës ende riprodhohen stereotipat gjinorë në përzgjedhjen e 
profesioneve dhe ka mungesë të orientimit në karrierë, i cili pengon avan-
cimin e gruas dhe çon drejt përzgjedhjes së profesioneve tradicionale.

Në përgjithësi, gratë në Kosovë vazhdojnë të kenë profesione të cilat tradi-
cionalisht kanë qenë më të përqendruara  në fushën e arsimit, shëndetësisë, 
bujqësisë, etj.

Këto diferencime, ose me saktë ky segregim i profesioneve dhe posteve, 
sjell më pas edhe një diferencim të pagave. Paga mesatare mujore në Kosovë 
është vlerësuar të jetë pak më e lartë se 200 euro, dhe është më e ulët për 
gratë krahasuar me burrat18. 

Mungesa e politikave të ndjeshme në perspektivën gjinore, kushtet e 
punës dhe pushimi i shkurtër i lehonisë19, sjellin jo vetëm ulje në nivelin e 
16  Sfida e përfshirjes sociale në Kosovë, Drafti i Letrës së Bardhë, Kuvendi i Kosovës, 2009.
17  http://www.riinvestinstitute.org/publikimet/pdf/13.pdf
18  Po aty.
19  Më 30 prill 2010, Qeveria e Kosovës miratoi Projektligjin e Punës. Kjo është hera e tretë, pas viteve 2006 dhe 2008, që Qeveria miraton 
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punësimit të grave, por edhe reduktim të punës së grave në profesionet  e 
ushtruara tradicionalisht nga gratë. 

Duke u bazuar në statistikat zyrtare të përmendura më lartë, mund të kon-
statohet se gratë zakonisht mbajnë pozita të ulëta, gjë që i bën ato inferiore 
ndaj eprorëve të tyre burra. Një tregues tjetër që i vendos gratë në pozitë të 
pafavorshme, madje edhe para se ato të punësohen, janë shpalljet për vende 
të lira të punës dhe formularët zyrtarë të aplikimit për vende pune në ad-
ministratën publike20, që në raste të konsiderueshme janë diskriminuese nga 
aspekti gjinor. 

këtë projektligj, me disa ndryshime në përmbajtje. Për herë të tretë, Komisioni Parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale 
e ka marrë në shqyrtim këtë projektligj. Njëra nga pikat që është kontestuar më së shumti ka qenë pushimi i lehonisë. Qeveria e Repub-
likës së Kosovës e ka paraparë që pushimi i lehonisë për gra të jetë vetëm 3 muaj me pagesë. 

20  Forma e aplikimit për vend të punës http://www.mapl-ks.org/repository/docs/aplikacioniper_pune.pdf.pdf; 29.09.2010.
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REZULTATET E HULUMTIMIT - PJESA E PARË

Në vijim paraqitet një analizë më e përgjithshme e kushteve të punës, 
përfshirë edhe perceptimet e shërbyesve civilë lidhur me ngacmimin seksual. 
Qasja krahasuese në analizimin e kushteve të punës me perceptimet e tyre 
për ngacmimin seksual, na mundëson identifikimin e tendencave dhe ndry-
shimeve në këtë fushë, si dhe theksimin e çështjeve më të rëndësishme që 
kanë të bëjnë me ngacmimin seksual. 
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Administrata publike rezulton të jetë në masë të madhe me punonjës 
të cilët e kanë përfunduar fakultetin. Mirëpo, përqindja e atyre që janë me 
shkollim të mesëm nuk është edhe aq e vogël. Siç shihet edhe nga grafikoni, 
49.4 për qind e shërbyesve civilë janë me fakultet, 30.8 për qind me shkollë të 
mesme, 11 për qind magjistraturë/doktoraturë/specializim dhe 0.4 për qind 
kanë shkollime tjera. Nga kjo shihet se reforma në shërbimin civil të Kosovë, 
sa i përket orientimit të karrierës dhe rekrutimit të atyre që kanë kryer shkol-
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lim të kualifikuar, nuk është çështje prioritare për zhvillimin e një administrate 
të mirëfilltë civile. Për më tepër, një mjedis jokonkurrues me mungesë infor-
macioni në lidhje me mundësitë e punësimit, ende mbizotëron në Kosovë.

Aktualisht, ekzistojnë lidhje të dobëta mes institucioneve qeveritare dhe 
atyre private për sa i përket koordinimit në përfshirjen e personave të kuali-
fikuar. Sektori privat konsiderohet sektor më i preferuar për shkak se paga 
mesatare në sektorin privat është më e lartë se ajo në sektorin publik.21 

Nëse shikohet nga aspekti gjinor, gratë në administratën publike në masë 
të madhe mungojnë në vendimmarrje. Niveli i tyre i arsimimit është dukshëm 
më i ulët se ai i burrave. Prandaj, pasi ato stagnojnë në aspektin e arsimimit, 
kjo iu pamundëson që të garojnë suksesshëm në punë.

Përpos arsimimit, ekziston një nevojë për trajnime dhe ritrajnime të grave 
me qëllim të rritjes së gjasave për punësim dhe përfshirje në jetën institucio-
nale.
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Nga hulumtimi del se pjesa më e madhe e shërbyesve civilë në Kosovë janë 
të martuar (70 për qind), kurse vetëm 26.8 për qind janë të pamartuar. Po ash-
tu, në bazë të të dhënave të hulumtimit mund të thuhet se numri i ndarjeve 
21  Instituti GAP, http://www.gapinstitute.org/repository/docs/AnalizaLigjiPunes.pdf
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(shkurorëzimeve) është shumë i vogël në mesin e shërbyesve civilë, meqë 
vetëm rreth 0. 9 për qind e respondentëve kanë thënë se janë të ndarë. 
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Shërbyesit civilë janë pyetur për sigurinë në vendin e punës, dhe siç shihet 
edhe nga grafikoni, 47.3 për qind janë përgjigjur se ndihen të sigurt, shumë 
të sigurt janë 32.1 për qind, as të sigurt, as të pa sigurt 16.7 për qind, kurse të 
pasigurt 3.4 për qind.   

Mund të konstatohet se nëpunësit civilë ndihen shumë të sigurt në sek-
torin publik. Arsyet mund të jenë të ndryshme: kontrata e punës, përcaktimi 
i orarit të punës, puna jashtë orarit, pushimi gjatë orarit të punës, pushimi 
vjetor, mungesa me pagesë, pushimi i lehonisë, paga shtesë dhe kompensimi 
ipushimit mjekësor.  
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Vendi ku punoni është më i sigurtë, i njëtë, apo më i pasigurt se vendet e punës në sektorin privat
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Një fenomen tjetër është se shërbyesit civilë kanë siguri më të madhe për 
sektorin publik sesa nëse për atë privat. Të pyetur nëse vendi i tyre i punës 
është “më i sigurt”, “njëjtë i sigurt”, apo “më i pasigurt” sesa një vend i tillë në 
sektorin privat, 80 për qind e respondentëve janë përgjigjur se ndjehen më 
të sigurt në sektorin publik, po aq të sigurt janë 14.4 për qind, kurse 3 për 
qind e konsiderojnë vendin e tyre të punës më të pasigurt në krahasim me 
sektorin publik. Ekzistojnë dallime sa i përket mesatares së të ardhurave mu-
jore në mes sektorit publik dhe privat, megjithëse nga grafkoni i mëposhtëm 
vërehet se për shërbyesit civilë paga është shumë e rëndësishme, por sektori 
privat mund të mos iu japë siguri tjera të kushteve të punës.  

Në bazë të të dhënave të viteve të fundit, gratë janë kryesisht të punësu-
ara në sektorin publik, përfshirë sektorin e arsimit, shëndetësisë, bujqësisë 
dhe shërbime të tjera, ndërsa, burrat janë të punësuar më shumë në sektorin 
ekonomik - shumica prej tyre në sektorin privat.22 

Gratë e papunësuara kanë tendencë të kërkojnë punë në ato fusha në të 
cilat tashmë ka një numër të konsiderueshëm të grave që punojnë (shën-
detësi, arsim, administratë, etj). Kjo nënkupton një rivalitet më të fuqishëm 
22  Tregu i punës dhe papunësia në Kosovë, RIINVEST, 2008, faqe 47.
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midis grave në fushat e lartpërmendura dhe, si pasojë, shumë gra mbesin 
jashtë tregut të punës.

Prania e fuqishme e grave në aktivitetet e sektorit publik, siç është arsimi 
(66.3 për qind) dhe mbrojtja sociale dhe shëndetësore (86.5 për qind), krijon 
më shumë mundësi që ato të humbin vendet e tyre të punës për shkak të 
zvogëlimeve të mundshme të shpenzimeve qeveritare, në rast se Kosova do 
t’i nënshtrohej kriterit të stabilitetit makroekonomik pa masa specifike për 
pengimin e rënies në punësim. 

Njëra nga arsyet pse gratë deri më tani e kanë konsideruar të sigurt pu-
nësimin në sektorin publik është edhe pushimi i lehonisë. Por, pas bërjes 
publike të përmbajtjes së Projektligjit të Punës, në qershor të këtij viti, një 
nga nenet më të kontestuara ka qenë Neni 48, që bën fjalë për pushimin e 
lehonisë. Sipas Projektligjit të Punës, gratë e punësuara gëzojnë të drejtën 
për 12 javë të pushimit të paguar të lehonisë. 

Çështja e punësimit në Kosovë është e komplikuar për shkak të nivelit të 
lartë të papunësisë dhe tregut joformal.23 Përveç të dhënave zyrtare, është e 
rëndësishme që të identifikohet mënyra në të cilën gratë e shohin veten në 
relacion me statusin e tyre të (pa)punësisë, pra, të identifikohet vetëpercep-
timi i tyre lidhur me statusin e aktivitetit. Kjo do të duhej të analizohej pasi 
që ka raste kur gratë mund të jenë të punësuara, mirëpo ende mund ta kon-
siderojnë veten si të papunësuara (p.sh., kur merren me artizanat, kur bëjnë 
përgatitjen e ushqimit për dasma, përgatitjen dhe shitjen e prodhimeve të 
qumështit, etj.). Sipas konceptit tradicional, me fjalën “e punësuar” nënkup-
tojmë punën me orar të plotë apo me gjysmë orari, me një afat të definuar, 
mirëpo jo punën e cila kryhet brenda apo jashtë shtëpisë kohë pas kohe, pa 
marrë parasysh pagesën.

23  Sipas të dhënave të Agjensionit për Regjistrimin e Bizneseve, në Kosovë janë të regjistruara 99.647 biznese.
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Çështjet më serioze të sigurisë me të cilat ballfaqoheni në vendin e punës
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Nëse bëhet një grupim i problemeve të çështjeve të sigurisë në vendin e 
punës (paga - 60 për qind, sigurimi shëndetësor - 16.2 për qind, kohëzgjatja e 
kontratës - 6.2 për qind, politizimi i institucionit - 3 për qind, etj.) shihet qartë 
se problemi më serioz me të cilin ballafaqohen shërbyesit civilë të Kosovës 
bindshëm është paga e vogël. 
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Ngacmimi seksual është i pranishëm si dukuri në shoqërinë kosovare
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Çështja e ngacmimit seksual në vendin e punës në Kosovë nuk është një 
dukuri e panjohur për shërbyesit civilë të Kosovës. Në pyetjen “A është e pran-
ishme dukuria e ngacmimit seksual në Kosovë?”, respondentët janë përgjigjur 
si vijon: 35.6 për qind mendojnë se “është i pranishëm”, 41,6 për qind thonë 
se “deri diku është i pranishëm”, sipas 12.9 për qind të tyre “nuk është i pran-
ishëm”, 9.7 për qind “nuk e dinë” nëse ngacmimi është i pranishëm, ndërsa 2 
për qind nuk kanë përgjigje. 

Incidentet e ngacmimit seksual në Kosovë janë trajtuar kohë pas kohe në 
mediat kosovare, por nuk ka pasur asnjë trajtim të incidenteve të ndodhura, 
apo ndonjë analizë për mënyrën e qasjes ndaj këtyre rasteve. Institucionet 
e ankesave për shërbyesit civilë nuk kanë të dhëna lidhur me rastet e ngac-
mimit seksual. Gjithashtu, deri më tash nuk ka pasur ndonjë iniciativë apo 
fushatë vetëdijesuese nga ana e institucioneve qeveritare lidhur me ngac-
mimin seksual në vendin e punës. 
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Gjatë kohës sa punoni në këtë institucion, sa herë (nëse ka ndodhur) keni qenë ju ose ndonjë 
kolegë pre e ngacmimit seksual?
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Duke konsideruar se respondentët mund të ndihen më të lirë të flasin 
rreth rasteve për të cilat kanë dëgjuar, pyetja është shtruar asisoj që të kup-
tojmë më mirë se sa kanë qenë respondentët të njoftuar me rastet e ngac-
mimit seksual, apo nëse kanë qenë vetë pre e ngacmimit seksual. Në pyetjen: 
“Gjatë kohës sa punoni në këtë institucion, sa herë (nëse ka ndodhur) keni 
qenë ju ose ndonjë koleg pre e ngacmimit seksual?” 24, respondentët i kanë 
dhënë këto përgjigje: 9 për qind kanë thënë se “më shumë se tri herë” kanë 
qenë pre e ngacmimit seksual, kurse 7.6 për qind janë përgjigjur se “një herë” 
kanë qenë pjesë e ngacmimit seksual. Ndërsa, 73 për qind janë deklaruar se 
“asnjëherë” nuk kanë qenë pre e ngacmimit seksual.  

Sipas statistikave, viktimat më të shpeshta të ngacmimit seksual janë gra. 
Sidoqoftë, ndodh që rastet e ngacmimeve seksuale të paragjykohen si raste 
në të cilat ato e kanë “kërkuar” vetë  një situatë të tillë. Argumenti i provo-
kimit mund të përdoret për qëllim të hedhjes së përgjegjësisë mbi viktimën 
dhe ai e dënon dyfish personin e ngacmuar - jo vetëm që ajo nuk merret në 
mbrojtje, por mund të shikohet si përgjegjëse për nxitjen e aktit të ndodhur. 

24 Në pyetjen: “Gjatë kohës sa punoni në këtë institucion, sa herë (nëse ka ndodhur) keni qenë ju ose ndonjë koleg pre e ngacmimit 
seksual?”, respondentët i kanë dhënë këto përgjigje: “më shumë se tri herë” - 9 për qind; “një herë” - 7.6 për qind, “asnjëherë” - 73 për qind, 
“tjera” - 0.9 për qind, “nuk e di” - 7.5 për qind, dhe “pa përgjigje” - 1 për qind.  
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Modaliteti “më shumë se tri herë pre e ngacmimit seksual ne vendin e punës” 
(9 për qind), tregon qartë se rastet e ngacmimit seksual në institucione pub-
like nuk janë raste të izoluara.  

Nga kjo del se shërbyesit civilë kosovarë mund të jenë pre e ngacmim-
it seksual, por rastet e ngacmimit seksual nuk raportohen. Të dhënat e ra-
portimit eventual në institucionet përkatëse nuk bëhen të ditura, pasi që 
shumë pak trajtohet çështja e prezencës së ngacmimit seksual në vendin e 
punës. Mungesa e vetëdijes për të raportuar, apo mungesa e ndërgjegjësimit 
lidhur me pasojat që mund t’i ketë një individ, mund të çojnë drejt një situate 
ku viktima e ngacmimit e përjeton shumë rëndë ngjarjen dhe mund të men-
dojë se nuk ka asnjë rrugëdalje nëse i ndodh të jetë pre e ngacmimit seksual, 
apo nëse ka ndonjë sulm seksual.  

Kujt do t'i tregoni nëse ju ndodhë të jeni pre e ngacmimit seksual?
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Pyetjes: “Kujt do t’i tregonit nëse do t’iu ndodhte të ishit pre e ngacmimit 
seksual?”, respondentët i janë përgjigjur në mënyra të ndryshme. 27.7 për qind 
e tyre kanë thënë se do t’i tregonin “udhëheqësit”, 21 për qind janë shprehur 
se do t’i tregonin “të afërmeve/shokut apo shoqes”, 16 për qind kanë thënë se 
do t’i tregonin “familjes”, 12.8 janë deklaruar për “institucionet e ankesave”, 9.4 
janë shprehur se nuk do t’i tregonin “askujt”, ndërsa 8.5 për qind kanë thënë 
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se do të drejtoheshin në “polici”.

Nga këto përgjigje shihet se viktimat eventuale të ngacmimit seksual do 
të reagonin në mënyra të ndryshme. Strategjia për ta heshtur raportimin 
që zgjedhin viktimat e ngacmimit seksual, varet nga faktorë të ndryshëm, 
si largimi nga puna, shantazhet e ndryshme, ndikimi negativ në familje, 
mostrajtimi adekuat i rastit, etj. Fakti se 27.7 për qind e respondentëve janë 
shprehur se do t’i tregonin udhëheqësit nëse ata/ato do të bëheshin viktima 
të ngacmimit seksual, tregon qartë se do ta zgjidhnin lidhjen e shkurtër për 
t’i eliminuar pasojat të cilat mund t’i kenë. Eprori duhet të jetë personi i parë 
që duhet ta dijë, por kjo çështje duhet të jetë e rregulluar mirë me ligj, apo 
me politika përkatëse. Mungesa e një ligji për ngacmimin seksual, apo të një 
politike për ngacmimin seksual, sjell mungesën e mekanizmave për ankesa. 
Kjo situatë mund të shpie në gjithëpushtetshmërinë e eprorit  dhe në izolim 
të mundshëm të rasteve. 

Sa efikas mendoni se është institucioni ku punoni sa i përket çështjes së ngacmimit seksual?
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Shërbyesit civilë janë pyetur edhe për nivelin e efikasitetit të institucionit 
ku punojnë kur është fjala për t’i raportuar rastet e ngacmimit seksual, kurse 
përgjigjet kanë qenë si vijon: “efikas”, 51.7 për qind; “as efikas, as joefikas”, 19.4 
për qind dhe “joefikas" 18.3 për qind. 

Shpesh, mediat dhe organizatat e ndryshme kanë publikuar raporte lid-
hur me administratën publike, me anë të të cilave kanë bërë të kuptohet se 
shërbimi civil i Kosovës është i politizuar, joefikas dhe joprofesional. Dësh-
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mitë që e mbështesin këtë pretendim përfshijnë raportet e Institucionit të 
Ombudspersonit dhe të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës. Në përpjekje për 
të ndërtuar një shërbim civil profesional, Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë 
një sërë aktivitetesh dhe disa vendime të rëndësishme. Strategjia dhe Plani 
i Veprimit për Reformimin e Administratës Publike 2006-2011 ishin miratu-
ar nga Qeveria e Kosovës në mars të vitit 2007. Në qershor të po këtij viti 
ishte themeluar një grup punues ndërministror dhe një mekanizëm qendror 
koordinues për monitorimin e implementimit të këtyre dy dokumenteve. 
Qeveria kishte ndarë një fond prej 6 milionë euro për implementimin e planit 
të veprimit 2007-2009, si dhe kishte themeluar grupe punuese në disa sek-
torë. Këto grupe punuese ende vazhdojnë të jenë jofunksionale. Po ashtu, 
në nëntor të vitit 2006 ishte miratuar edhe një udhëzim administrativ për 
ngritjen e efikasitetit të administratës publike. Ky udhëzim administrativ për-
caktonte procedurat për vlerësim, transfer dhe avansim të shërbyesve civilë, 
por raportet e institucioneve të lartpërmendura tregojnë qartë se reformat 
në administratën publike kanë ngecur.  

Përkitazi me institucionet e ngarkuara me zbatimin e masave dhe proce-
durave antidiskriminuese, Raporti i Progresit i Komisionit Evropian për vitin 
2007, tregon se duhet bërë më shumë për të avancuar kapacitetet e tyre ad-
ministrative. Në këtë kuptim, Raporti thekson në mënyrë specifike se: “Kapac-
itetet administrative të institucioneve kyçe për zbatimin e ligjit antidiskrim-
inim si Zyra për Qeverisje të Mirë, gjyqet, dhe njësitë për të drejtat e njeriut 
nëpër ministri, mbesin shumë të vogla”.

Sa herë duhet të ndodhë ngacmimi seksual për t'u raportuar?
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Sa i përket ndërlidhjes së shpeshtësisë së ngacmimit dhe raportimit të tij, 
shumica dërrmuese e respondentëve (68.2 për qind) kanë thënë se për t’u 
raportuar mjafton që ngacmimi të ndodhë vetëm një herë, kurse 27.3 për 
qind janë përgjigjur se ngacmimi duhet të ndodhë disa herë për t’u rapor-
tuar. 3.6 për qind kanë thënë se “nuk e dinë”, kurse 0.9 për qind nuk kanë 
pasur përgjigje.

Rastet e ngacmimit seksual nuk lajmërohen për arsye të:
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Pjesa më e madhe e respondentëve, 40.6 për qind, janë shprehur se “rastet 
e ngacmimit seksual nuk lajmërohen për arsye të ndikimit negativ në familje”. 
Kur kësaj i shtohen edhe 6.9 për qind të respondentëve që e konsiderojnë 
“stigmatizimin” si arsye, atëherë arrihet në përfundim se edhe të qenit vik-
timë e ngacmimit perceptohet se mund të ketë jehonë negative në rrethin 
social. Rrjedhimisht, kjo mënyrë e të menduarit mund të kontribuojë edhe 
më shumë në krijimin e qëndrimeve ngurruese ndaj raportimit të rasteve të 
ngacmimeve. 

Përgjigjet tjera janë të lidhura me mosfunksionimin e duhur të sistemit 
gjyqësor në Kosovë dhe humbjen e besimit se raportimet e rasteve të ngac-
mimeve mund të zgjidhen në mënyrë adekuate me anë të rrugës ligjore.

27.3 për qind e respondentëve kanë thënë se “shantazhet për largim nga 
puna” janë arsye pse rastet e ngacmimit seksual nuk lajmërohen tek institu-
cionet përkatëse, 1.5 për qind i kanë përmendur “shantazhet për ulje në poz-
itë”, ndërsa 14.8 për qind e kanë cekur “mostrajtimin adekuat të rasteve“. 5.8 
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për qind e kanë përmendur mungesën e vendeve të reja të punës si arsye.

Viktimat më të shpeshta të ngacmimit seksual: 

Femrat  80%  Meshkujt     20%       

Ngacmuesit potencialë mund të jenë: 

Femrat   30%  Meshkujt      70%     

Shërbyesit civilë janë shprehur se ngacmimi seksual ka më së shumti gjasa 
t’iu ndodhë shërbyesve të kategorisë  21- 35 vjeç  

Sa i përket moshës së shërbyesve civilë të cilët mund të konsiderohen si 
me më shumë gjasa për të bërë ngacmim seksual, respondentët mendojnë 
se këta shërbyes i takojnë moshës 28-50 vjeç. 

Brenda kësaj shtrese, veçohet kategoria e shërbyesve që i përkasin moshës   
35- 41 vjeç

Profesionet më të prekura nga ngacmimi seksual sipas shërbyeseve 
civil kosovarë: 

Asistentet•	
Infermieret•	
Praktikantet•	
Kamerieret•	
Studentet•	
Nxënësit•	
Punëtorët administrativë•	
Shitëset•	
Gazetarët•	
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Ngacmimi seksual bëhet nga njerëzit me profesione:

Drejtorët  •	
Mjekët•	
Politikanët•	
Menaxherët•	
Profesorët•	
Arsimtarët•	
Shoferët•	
Biznesmenët•	
Eprorët•	
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REZULTATET E HULUMTIMIT - PJESA E DYTË

Mungesa e perspektivës gjinore në politikat e brendshme të institucio-
neve reflektohet drejtpërdrejt edhe në mungesën e politikës për ngacmim 
seksual, apo trajtimin e kësaj çështjeje nga ana e institucionit përkatës. Në 
vendet me demokraci të zhvilluar, çështjet gjinore më nuk janë thjesht çështje 
e grave dhe burrave, por kanë të bëjnë më të drejtat e njeriut dhe garantimin 
e barazisë për të gjithë njerëzit, përfshirë edhe grupet e margjinalizuara. Me-
kanizmat institucionalë që e rregullojnë funksionimin e administratës civile 
në Kosovë duhet të vetëdijesohen për nevojën e  krijimit të infrastrukturës 
ligjore e cila do ta rregullonte çështjen e ngacmimit seksual në vendin e pu-
nës, që është parakusht esencial në përmbushjen e obligimit të institucio-
neve për sigurimin e kushteve të mira të punës për të gjithë. 

A ekzistojnë ligje në fuqi të cilat në mënyrë të drejtëpërdrejtë apo të tërthortë adresojnë 
agacmimin seksual në Kosovë?
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Të anketuarit janë pyetur lidhur me faktin nëse janë në dijeni për “ekzis-
timin e ligjeve në fuqi, të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë 
adresojnë ngacmimin seksual në Kosovë”. 42 për qind e tyre u përgjigjën se 
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“janë në dijeni”, 14.9 për qind se “nuk janë në dijeni”, kurse 41.8 kanë thënë 
se “nuk e dinë” nëse ka ligj në fuqi që e rregullon këtë çështje. Nga kjo shi-
het qartë se niveli i vetëdijes për ligje dhe politika nuk është i kënaqshëm, 
pasi 56.7 për qind e tyre “nuk janë në dijeni” ose “nuk e dinë” për ekzistimin e 
ligjeve të tilla. 

Sidoqoftë, respondentët mendojnë se ligjet e mëposhtme në masën më 
të madhe e adresojnë drejtpërdrejt apo tërthorazi ngacmimin seksual në Ko-
sovë: 

Ligji Kundër Diskriminimit •	

Ligji për Barazi Gjinore•	

Kodi Penal •	

 

A keni njohuri për rregullore / politika / kode / në kuadër të së cilës adresohet në mënyrë 
specifike edhe ngacmimi seksual në Institucionin tuaj ?
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Në këtë kontekst, të intervistuarit janë pyetur nëse kanë njohuri për rregul-
lore/politika/kode, në kuadër të së cilave adresohet në mënyrë specifike edhe 
ngacmimi seksual në vendin e punës. Me “Po” janë përgjigjur 39.8 për qind, 
me “Jo” 22.2 për qind, ndërsa me “Nuk e di” 36.1 për qind. “Pa përgjigje” janë 
2 për qind. 
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Në institucionin në të cilion punoni, a ekziston ndonjë mekanizëm, ku mund të raportohen 
rastet e ngacmimit seksual
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A ka ndonjë institucion jashtë vendit tuaj të punës ku njerëzit mund të ankohen për ngacmim 
seksual?
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Grafkonet 14-15

Shërbyesit publikë janë pyetur nëse kanë njohuri për ndonjë mekanizëm 
institucional  ku mund të raportohen rastet e ngacmimit seksual. Pozitivisht 
shprehur 76.3 për qind, kurse  23.7 për qind kanë thënë se nuk kanë njohuri 
të tilla. 

Respondentët të cilët janë shprehur se kanë njohuri për mekanizmat ku 
ata mund t’i raportojnë rastet e ngacmimit seksual, i kanë listuar këto meka-
nizma: 

Eprori i tyre •	

Komisioni Disiplinor •	
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Këshilli Drejtues •	

Zyra për Barazi Gjinore •	

Zyra për Ankesa dhe Parashtresa•	

Njësitet për të Drejtat e Njeriut •	

Kutia e Ankesave •	

Sekretari i Përhershëm •	

Gjithashtu, respondentët janë pyetur nëse kanë njohuri për ndonjë insti-
tucion jashtë vendit të tyre të punës, ku qytetarët mund të ankohen për rastet 
e ngacmimit seksual jashtë vendit të punës. 65 për qind janë përgjigjur me 
“po”, ndërsa 35 për qind me “jo”. Institucionet më të përmendura ishin Institu-
cioni i Avokatit të Popullit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës, Policia dhe Gjykatat.  

Nga raportet vjetore të punës së institucioneve të pavarura, si Avokati i 
Popullit dhe Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës, konstatohet se jo të gjitha institu-
cionet e kanë nivelin e standardeve kur është fjala për komisionet disiplinore 
që i zbatojnë parimet të cilat shpesh bëhen instrumente për ta përcaktuar 
rolin dhe përgjegjësinë që duhen ta kenë sipas ligjit. 

Nga shqyrtimi i ankesave të nëpunësve civilë në këto institucione shihet 
se nëpunësit civilë nuk rekrutohen gjithherë sipas procedurave të ndershme 
dhe meritës; avancimi nuk bëhet sipas meritës dhe procedurave; vlerësimet e 
performansës vjetore dhe ato për përtëritjen e kontratave nuk janë gjithherë 
objektive; kontratat e punës nuk lëshohen dhe nuk përtërihen me kohëzg-
jatje në pajtim me ligjin dhe parimet, etj. 

Nëse bëhet një analizë nga perspektiva gjinore e çështjes së ankesave, 
shohim se nga të gjitha ankesat e dorëzuara në Institucionin e Avokatit të 
Popullit për periudhën 2007-200825, 25 për qind janë paraqitur nga gratë, 
ndërsa 75 për qind nga meshkujt. Sidoqoftë, nuk do të thotë se ky është 
reflektim besnik i rasteve reale, por më shumë ka mundësi të jetë çështje e 
aspekteve komplekse socio-kulturore të ngurrimit të grave për t’i paraqitur 
rastet e tilla. 

Derisa këto institucione në raportet e tyre sjellin të dhëna të sakta për 
llojet e ankesave, të ndara në kategoritë e bazave gjinore26, në to mungojnë 
25  Luljeta Vuniqi, Studimi për pasojat e shkurtimeve të vendeve të punës në shërbimin civil kosovar në jetën e grave, Prishtinë, Qendra 

Kosovare për Studime Gjinore, 2009  
26  Po aty
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të dhënat për raste të ankesave për ngacmim seksual në vendin e punës. Ky 
fakt shtron një dilemë tjetër – nuk ka fare ankesa të kësaj natyre, apo këto dy 
institucione nuk i paraqesin ato në raportet  e tyre vjetore? 

Në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës, ankuesi duhet ta shfrytë-
zojë procedurën e brendshme të organit punëdhënës - fillimisht të ankohet 
në Komisionin e ankesave të autoritetit punëdhënës, e pastaj në Këshillin e 
Pavarur Mbikëqyrës. Përjashtimisht, në raste të përcaktuara më ligj, mund të 
drejtohen drejtpërdrejt në Këshill. 

Institucioni i Avokatit të Popullit pranon dhe heton ankesa nga çdo person 
në Kosovë që beson se të drejtat e saj/tij i janë shkelur nga ndonjë autoritet 
publik lokal në Kosovë

Në institucionin tuaj, a janë të parapara masat mbrojtëse për personat të cilët ankohen për 
ngacmim seksual në vendin e punës?
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Ndër çështje e rëndësishme për raportimin e ngacmimit seksual janë 
masat mbrojtëse për viktimën e ngacmimit seksual. 

Të pyetur nëse në vendin e tyre të punës kanë masa mbrojtëse për per-
sonat që ankohen për ngacmim seksual në punë, 53 për qind e shërbyesve 
civilë janë shprehur se nuk kanë masa të tilla, ndërsa 46.7 për qind kanë thë-
në se kanë.
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Sipas shërbyesve civilë, masat mbrojtëse që duhen të ndërmerren janë: 

Largimi nga puna i ngacmuesit, •	

Ndalesë në të ardhura për ngacmuesin,•	

Konfidencialiteti për viktimën dhe dëshmitarët, •	

Ndërrimi i zyrës, •	

Ulja në pozitë për ngacmuesin, •	

Gjoba. •	
 
 
 

ÇFARË DUHET TË BËNI NËSE JU JENI VIKTIMË 
 
Bëjani me dije personit që ju pengon se duhet ta ndërpresë një prak-•	
tikë të tillë, sepse të bërit sikur nuk po ndodh asgjë nuk është zgjidhje; 

Merrni shënime duke përfshirë datën për incidente të ndryshme dhe •	
dëshmitarët; 

Bëjani me dije drejtorisë nëse ngacmuesi vazhdon ngacmimin tuaj •	
(është e preferuar me shkrim), dhe kërkoni që ngacmuesit t`i ndalohet 
ngacmimi seksual; 

Bisedoni me kolegët me të cilët keni besim. Mos qëndroni vetëm me •	
hallin tuaj, ju mund të ndihmoheni; 

Informohuni nga organizatat  e specializuara (OJQ-të), të cilat mund •	
t’iu japin këshilla dhe ndihmë në rastin e ngacmimit seksual; 

Çdo person ka të drejtë t’i raportojë shkeljet për të cilat beson se kanë •	
të bëjnë me këtë politikë;  

Çdo person që është në dijeni se është bërë shkelje e kësaj politike ka •	
për detyrë t`i raportojë ato tek punonjësi kompetent; 

Ju gjithashtu keni mundësinë të parashtroni kërkesë në komisionin e •	
ankesave pranë organit në të cilin punoni. Nëse ju përcaktoheni për 
këtë formë, ju keni të drejtë të jeni të shoqëruar nga një person që ju 
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e zgjidhni; 

Të gjithë ata që janë të përfshirë në procedurat e juaja të ankesës janë •	
të detyruar të ruajnë konfidencialitetin e identitetit të të gjitha palëve 
të involvuara; 

Personi që bën një raportim të rremë shkakton shkelje disiplinore; •	

Garantohet mbrojtja gjyqësore kundër ngacmimit seksual; •	

Çështja e ngacmimit seksual është edhe vepër penale e përcaktuar me •	
Kodin e Përkohshëm Penal të Kosovës dhe ju keni mundësi të ushtroni 
padi penale kundër autorit të ngacmimit seksual; 

Kjo politikë nuk e ndalon viktimën që të ndërmarrë masa më të për-•	
shtatshme për sigurimin e të drejtave të tij; 
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