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Hyrje 

Viti 1999 ka shënuar ndryshim rrënjësor në mënyrën 
e funksionimit të shoqërisë kosovare. Transformimi i plotë i 
sistemit politik, ekonomik dhe atij kulturor ka bërë që fushat 
e caktuara të veprimtarisë shoqërore, si studimet gjinore dhe 
mediat, të ristrukturohen si në aspektin kualitativ, ashtu edhe 
në atë kuantitativ. 

Gjatë viteve ’90 nuk ka qenë e mundshme që aktiv-
iteti politik i grave kosovare të analizohej me metodologjinë 
e studimeve gjinore, pasi ajo nuk ishte e zhvilluar si disiplinë 
e veçantë në Kosovë. Edhe vetë trajtimi i çështjeve gjinore u 
shndërrua në pjesë të rezistencës së përgjithshme politike të 
grave kosovare në sistemin paralel. Angazhimi politik i grave 
kosovare për arritjen e barazisë gjinore u suspendua për hir 
të përqendrimit në betejën për të drejtat njerëzore. Vetëm 
pas qershorit të vitit 1999, në Kosovë filloi krijimi i kushteve 
të favorshme për profilizimin e studimeve gjinore si disiplinë 
autonome.

Në anën tjetër, mediat kosovare kanë kaluar prej 
periudhës së luftës konstante për mbijetesë dhe prezencës 
minimale në tregun e viteve ‘90 (numër simbolik i gazetave 
dhe revistave, asnjë medium transmetues), në një treg të 
stabilizuar, në të cilin, përveç mediave qendrore zhvillim të 
hovshëm kanë pasur mediat lokale transmetuese (të gjitha 
qytetet kosovare aktualisht kanë nga një apo më shumë sta-
cione televizive dhe nga disa radiostacione).

Dinamika e vrullshme e rrethanave të reja ka ndi-
kuar në shfaqjen e nevojës së analizimit më të detajshëm të 
ndërveprimit të këtyre dy fushave kruciale për zhvillimin e 
shoqërisë kosovare. Për këtë qëllim, Qendra Kosovare për Stu-
dime Gjinore ka realizuar një projekt me anë të të cilit është 
synuar hulumtimi i mënyrës së paraqitjes së imazhit të grave 
politikane në mediat kosovare. Projekti ka zgjatur prej Tetor 
2008 deri në Mars 2009, dhe ka qenë i ndarë në dy faza. Në 
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fazën e parë është bërë mbledhja e të dhënave të ndryshme 
në lidhje me çështjet gjinore, si p.sh., statistikat e raporteve 
gjinore nëpër institucionet e rëndësishme, kurse në fazën e 
dytë janë zhvilluar intervistat me gra politikane dhe përfaqë-
sues relevantë të mediave në Kosovë. 
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Akronimet 

AAK – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 

ABGJ – Agjencia për Barazi Gjinore 

AKR – Aleanca Kosova e Re 

KIJAC – Instituti Kosovar i Gazetarisë dhe Komunikimit 

KPM – Komisioni i Pavarur për Media     

KQZ – Komisioni Qendror Zgjedhor 

KTV – Kohavision 

LDD – Lidhja Demokratike e Dardanisë 

LDK – Lidhja Demokratike e Kosovës 

OSBE – Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian

PDK – Partia Demokratike e Kosovës

PD – Partia e Drejtësisë 

RTK – Radio Televizioni i Kosovës  

RTV21 – Radio Televizioni 21

RROGRAEK – Rrjeti i organizatave të grave Rome, Ashkali, 
Egjiptase të Kosovës



8

Qendra Kosovare për Studime Gjinore



9

IMAZHI I GRAVE POLITIKANE NË MEDIAT KOSOVARE

Konkluzionet 

Shumica e të intervistuarve (81 për qind) men- þ
dojnë se ndryshimi i rrjedhave të përgjith-
shme pas vitit 1999 ka pasur ndikim pozitiv 
në nivelin e përfshirjes së grave në politikë.

Përfshirja e grave në politikë nuk duhet të jetë  þ
e përcaktuar paraprakisht (62 për qind), por 
meritokracia duhet të jetë kriteri kryesor për 
prezencën e grave në politikë, e jo kuotat e 
parapërcaktuara.

Të intervistuarit janë shprehur se duhet të  þ
ketë më shumë gra në pozitat vendimmar-
rëse në Bordet e ndërmarrjeve publike dhe 
këshillat e ndryshëm udhëheqës (90.5 për 
qind), Institucionet Qeveritare (85.7 për qind), 
Universitetin e Prishtinës (85.7 për qind) dhe 
në Institucionet e Drejtësisë (85.7 për qind).

Sa i përket qëndrimit: “Gratë politikane në  þ
Kosovë janë shumë të afta, mirëpo atyre nuk 
u ofrohet mundësia që të dëshmohen”, 41 
për qind e të intervistuarve e kanë zgjedhur 
modalitetin “as pajtohem, as nuk pajtohem”, 
kurse 27 për qind pajtohen me të, njëjtë sa 
nuk pajtohen.

“E guximshme” është cilësia më e rëndësishme  þ
që duhet ta karakterizojë një grua politikane 
në Kosovë (71.5 për qind). Cilësitë tjera me 
peshë janë: “ambicioze” (66.7 për qind), “ora-
tore” (47.7 për qind), ”e pakorruptuar” (42.8 
për qind) dhe “me vetëbesim” (42.8 për qind).
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Me qëndrimin: “Pasqyrimi i grave në media  þ
përkon me realitetin e shoqërisë kosovare”, 
janë pajtuar 66 për qind e të intervistuarve, 
përderisa 19 për qind nuk janë pajtuar me të.

Derisa gratë politikane kryesisht nuk pajto- þ
hen me pohimin se mediat kosovare e pre-
zantojnë imazhin e gruas në mënyrë të drejtë, 
shumica e përfaqësuesve të mediave kanë 
mendim tjetër,  pra, që prezantimi i grave në 
media është korrekt.

52 për qind pajtohen me pohimin se prezenca  þ
më e madhe e grave në pozitat udhëheqëse 
në media, mund të ndikojë në prezantimin 
më të drejtë të imazhit të gruas në to.

Shumica mendojnë se emisionet/rubrikat e  þ
veçanta të mediave për gratë kanë efekt pozi-
tiv në imazhin e grave (42 për qind), përderisa 
29 për qind ato i shohin si fuqizim të stereoti-
pave gjinorë, ndërsa 24 për qind mendojnë se 
nuk kanë ndikim në formimin e qëndrimeve 
për gratë.  

Rregulloreve të Komisionit të Pavarur për Me- þ
dia u mungon aspekti gjinor. 

Përfshirja e aspektit gjinor në rregulloret e  þ
Komisionit të Pavarur për Media do të ndikon-
te pozitivisht në ndjeshmërinë më të madhe 
të mediave kosovare edhe ndaj aktivitetit të 
grave në politikë. 

45 për qind mendojnë se mediat nuk kanë  þ
politika të veçanta redaktoriale për prezan-
timin e drejtë të gjinive, ndërsa 30 për qind 
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nuk kanë njohuri për ekzistimin e ndonjë 
politike të tillë. Në anën tjetër, 15 për qind e të 
intervistuarve shprehen se mediat kanë dhe 
i zbatojnë këto politika të veçanta, përderisa 
10 për qind deklarojnë se mediat kanë poli-
tika të tilla, por nuk i zbatojnë ato.   

Gratë politikane kanë mendim tjetër me atë  þ
të përfaqësuesve të mediave, sa i përket poli-
tikave të veçanta redaktoriale për prezantimin 
e drejtë të gjinive. Ato mendojnë se “pat-
jetër duhet të ketë politika të tilla”, përderisa 
gazetarët thonë se “politikat editoriale nuk 
duhet përcaktuar në bazë të gjinisë, por per-
formansave të akterëve politikë”. 

Mediat kosovare dhe mekanizmat institucio- þ
nalë që e rregullojnë funksionimin e peizazhit 
mediatik duhet të  vetëdijesohen për faktin 
se ndjeshmëria ndaj mënyrës së prezantimit 
të grave politikane në media është segment 
shumë i rëndësishëm për procesin e demokra-
tizimit të shoqërisë.   

Në përgjithësi, ekziston pajtueshmëri me  þ
faktin se në edicionet e lajmeve dhe në arti-
kujt kryesorë të gazetave koha/hapësira që u 
kushtohet grave korrespondon me aktivitetin 
e tyre politik. Përjashtim bëjnë intervistat, de-
batet dhe emisionet gjatë fushatave elekto-
rale, ku nevojitet një prezencë më e madhe.

67 për qind e përkrahin qëndrimin se munge- þ
sa e grave në vendimmarrje reflektohet edhe 
në prezencën e tyre të pamjaftueshme në 
media. 

Shumica absolute e të intervistuarve (90 për  þ
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qind), pajtohen se gratë politikane duhet 
të marrin iniciativa dhe të jenë më këmbën-
gulëse në insistimin për hapësirë më të mad-
he në media.

Me pohimin “Gratë në politikë nuk e kanë  þ
vetëbesimin e duhur për t’u paraqitur në me-
dia” pajtohen 48 për qind e të intervistuarve, 
për dallim nga 24 për qind që nuk pajtohen.

Duke e pasur parasysh se udhëheqësit e insti- þ
tucioneve më të rëndësishme të vendit janë 
burra, kjo nënkupton se ata janë në shënjestër 
të mediave, prandaj gratë politikane nuk arri-
jnë të bëhen pjesë e rëndësishme e agjendës 
së gazetarëve.

62 për qind e të intervistuarve kanë thënë se  þ
cilësia e prezantimit politik të grave është e 
njëjtë me atë të burrave, ndërsa 38 për qind 
janë shprehur se gratë politikane prezanto-
hen më dobët se burrat. Asnjë prej të interv-
istuarve nuk ka thënë se cilësia e prezantimit 
politik të grave është më e mirë se sa ajo e 
burrave.

Gratë politikane mendojnë se atyre iu kër- þ
kohet mendimi kryesisht për familjen, fëmi-
jët, çështjet e barazisë gjinore dhe kryesisht 
çështje të dorës së dytë, por jo edhe për 
çështje të sigurisë, ekonomisë dhe çështje 
tjera madhore. Mirëpo, gazetarët thonë se 
marrja e mendimit të grave politikane varet 
nga pozitat që ato mbajnë dhe kompetencat 
e tyre për të kontribuar kualitativisht në tema 
të caktuara.

81 për qind mendojnë se shkalla e aktivitetit  þ
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të grave politikane është kriteri kryesor për 
prezencën e tyre në media. 

Më shumë se gjysma e të intervistuarve (56  þ
për qind), kanë thënë se nuk shohin ndonjë 
dallim në mes mediave transmetuese dhe 
atyre të shtypura sa i përket prezantimit të 
grave politikane, kurse 24 për qind mendoj-
në se mediat transmetuese i prezantojnë më 
mirë gratë politikane.

43 për qind kanë deklaruar se ndikimi i medi- þ
ave në përcaktimin e votuesve është “i madh”, 
ndërsa 14 për qind janë shprehur se mediat 
kanë “ndikim vendimtar” në përzgjedhjen e 
kandidatin/es nga ana e votuesve.

Televizioni është burimi kryesor i informimit  þ
për gratë politikane. Pasojnë gazetat e përdit-
shme, interneti, radiostacionet dhe shtypi pe-
riodik/revistat.
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Rekomandimet  

Në harmoni me Ligjin për Barazi Gjinore,  þ
Komisioni i Pavarur për Media të përpilojë 
rregullore, e cila do të rregullonte prezan-
timin e drejtë të gjinive, duke përfshirë edhe 
përjashtimin e përdorimit të gjuhës seksiste 
dhe prezantimin e grave si objekte seksuale 
në media. 

Të përfshihet aspekti gjinor në të gjitha ligjet,  þ
rregulloret, kodet etike, standardet profesion-
ale, politikat e transmetimit, të cilat rregulloj-
në funksionimin e mediave.  

Mediat të hartojnë politika të brendshme, të  þ
ndjeshme nga aspekti gjinor, të cilat do të pr-
ezantonin imazhin e grave dhe burrave jashtë 
skemave dhe klisheve ekzistuese. 

Të bëhen analiza dhe hulumtime më të hol- þ
lësishme lidhur me mënyrën e paraqitjes së 
gjinive në mediat kosovare, nga institucio-
net relevante qeveritare, joqeveritare dhe 
ndërkombëtare. 

Organizatat të cilat bëjnë monitorimin e  þ
rregullt të mediave në Kosovë, të përfshijnë 
perspektivën gjinore në analizat e tyre. 

Gjatë fushatave zgjedhore, të monitorohen  þ
mediat në të gjitha segmentet e saj (edicio-
net informative, intervistat, debatet, ballinat/
faqet kryesore, kronikat zgjedhore, etj) lidhur 
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me prezantimin e grave politikane.  

Institucionet arsimore (publike dhe private) të  þ
gazetarisë, në kuadër të kurikulave të veta të 
zhvillojnë module të veçanta lidhur me studi-
met gjinore dhe mediat. 

Organizatat joqeveritare të grave, të organi- þ
zojnë fushata sensibilizimi, në mënyrë që me-
diat kosovare dhe mekanizmat institucional 
që e rregullojnë funksionimin e peizazhit me-
diatik, të vetëdijesohen për faktin se ndjesh-
mëria ndaj mënyrës së prezantimit të grave 
politikane në media është segment shumë i 
rëndësishëm për procesin e demokratizimit 
të shoqërisë.   

Organizatat joqeveritare që merren me tra- þ
jnime dhe çështje gjinore, të organizojnë tra-
jnime të vazhdueshme për gazetarët, lidhur 
me çështjet gjinore dhe prezantimin e drejtë 
të gjinive në media. 

Organizatat joqeveritare, të organizojnë tra- þ
jnime të vazhdueshme për gratë politikane, 
lidhur me rolin dhe rëndësinë e mediave, 
komunikimin me gazetarë, etj., me qëllim që 
gratë politikane të arrijnë të bëhen pjesë e 
rëndësishme e agjendës së gazetarëve. 

Mediat të ofrojnë më shumë hapësirë për  þ
fushatat senzibilizuese, që kanë për qëllim 
eliminimin e të gjitha formave të diskrimin-
imit ndaj grave. 
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Konteksti i përgjithshëm 1. 

Zhvillimi politik i grave kosovare është ballafaquar 
me pengesa të panumërta. Në dekadat pas Luftës së Dytë 
Botërore problemet kryesore kanë qenë analfabetizmi dhe 
mentaliteti patriarkal, kurse gjatë viteve ’90, për shkak të çr-
regullimeve sistemore në mënyrën e funksionimit të jetës 
në Kosovë, të imponuara nga regjimi serb, gratë kanë pasur 
hapësirë shumë të reduktuar për aktivitet politik. Për këtë ar-
sye, nevojitet një vazhdimësi e masave të fuqishme institu-
cionale në mënyrë që të korrigjohen zbrazësitë e krijuara nga 
e kaluara. 

Një hap me ndikim të madh ka qenë hyrja në fuqi e 
kuotës përfaqësuese të grave në listat zgjedhore, në bazë të 
së cilës 30 për qind e ulëseve në Kuvendin e Kosovës dhe në 
Kuvendet Komunale duhet t’iu rezervohen grave. Kjo masë 
shumë shpejt ka dhënë rezultate pozitive në parlamenta-
rizmin kosovar, duke ndikuar fuqishëm edhe në imazhin e 
politikës kosovare në përgjithësi.1 

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 përgjithshëm 
të kandidatëve në listat për këshilltarë komunalë. Mirëpo, re-
zultatet 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 numrit të grave në politikë. Prandaj, në zgjedhjet e dyta ko-
munale 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 ulëseve në 
30 Asambletë Komunale në Kosovë. 

1 Pjesë e shkëputur nga shkrimi: “Gratë, Kushtetuta, Kuota”, Luljeta Vuniqi, Drejtore  Ekzekutive në Qendrën 
Kosovare Për Studime Gjinore (QKSGJ), botuar në Koha Ditore, me 25 shkurt 2008.   
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Sa i përket nivelit qendror, në zgjedhjet e para të 
përgjithshme, që u mbajtën në vitin 2001, Komisioni Qendror 
Zgjedhor vendosi që çdo i treti kandidat në listat zgjedhore 
të partive politike në Kosovë të jetë grua. Ky vendim vlente 
edhe për përfaqësimin e grave me 30 për qind në Kuvendin 
e Kosovës, prandaj, gjatë këtij mandati, nga 120 ulëse sa ka 
gjithsej, gratë kanë zënë 35, ose 28.3 për qind.

Në zgjedhjet e dyta të përgjithshme (2004), Ku-
vendi i Kosovës i kishte 33 gra, ose 27.5 për qind nga numri i 
përgjithshëm. Në mandatin e tashëm të Kuvendit të Kosovës 
(2007), gratë përfaqësohen me 30 për qind, respektivisht nga 
gjithsej 120 deputetë, 37 janë gra. Deputetët e Kuvendit të 
Kosovës janë të grupuar në 9 grupe parlamentare2. Prej tetë 
grupeve parlamentare që kanë shef të tyre, vetëm një është 
grua.3 Në Kuvendin e Kosovës janë të përfaqësuara 21 parti 
politike, dy prej të cilave në garën për t’u futur në parlament 
udhëhiqeshin nga gratë4. Që të dyja këto parti ishin futur në 
koalicion parazgjedhor me Partinë Demokratike të Kosovës 
(PDK), partinë fituese të zgjedhjeve,. 

Partia Reformiste ORA, e cila funksionon jashtë Ku-
vendit të Kosovës, udhëhiqet nga një grua, Teuta Sahatqija. 

Në mandatin aktual, Kuvendi i Kosovës ka 13 Komi-
sione 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 ministrive5. Prej 
tyre vetëm dy gra mbajnë postin e Ministres6, ndërkaq postin 
e Zëvendësministres7 e mbajnë tri gra. 

Përkundër përqindjes relativisht të lartë të për-
faqësimit të grave në Kuvendin e Kosovës dhe në Kuvendet 
Komunale, në cilësinë e deputeteve dhe këshilltareve ko-
2  Njëri nga këto grupe parlamentare, është grupim i deputetëve pa grup. 

3  Myfera Shinik – shefe e grupit parlamentar 7+. 

4  Partia Socialdemokrate me Kaçusha Jasharin dhe Alternativa Demokratike e Kosovës me Edita Tahirin.

5  www.ks-gov.net 

6  Nekibe Kelmendi – Ministria e Drejtësisë dhe Justina Shiroka Pula – Ministria e Energjisë dhe Minierave 

7  Vlora Çitaku – Ministria e Punëve të Jashtme, Lirije Kajtazi – Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe My-
bera Shala Mustafa – Ministria e Shëndetësisë.
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munale, nuk mund të thuhet se edhe pjesëmarrja e grave 
në vendimmarrjen politike dhe publike ka arritur nivel të 
kënaqshëm. Përveç mungesës në pozitat  udhëheqëse të Ku-
vendit të Kosovës, numri i grave në poste udhëheqëse është 
disproporcional edhe në organet tjera të qeverisjes qendrore 
dhe asaj lokale8. Në vitin 2006, në pozitat udhëheqëse të 
nivelit qendror kanë qenë 20.78 për qind gra, ndërkaq në vitin 
2007 kjo pjesëmarrje ka kapur shifrën prej 22.95 për qind. Në 
vitin 2008 në pozita drejtuese, të nivelit qendror, kanë qenë 
13.71 për qind gra. 

Ndërkaq, në nivel komunash, në vitin 2006 për-
faqësimi i grave në pozitat udhëheqëse ka qenë 10.22 për 
qind nga numri i përgjithshëm, në vitin 2007 kjo pjesëmarrje 
ishte 12.95 për qind, ndërsa në vitin 2008 përfaqësimi i grave 
në pozita drejtuese, ka kapur shifrën prej 7.24 për qind9. 

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

9  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. 
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Metodologjia  2. 

Për realizimin e projektit “Imazhi i grave politikane 
në mediat kosovare” është përdorur metodologji e kombinu-
ar, duke vënë theksin më shumë në metodën kualitative. 

Fillimisht është bërë konsultimi i materialeve, anali-
zave dhe teorive të ndryshme (Desk-Research), relevante për 
mediat, imazhin e grave në media në përgjithësi, si dhe ima-
zhin e grave politikane në media. Si burime të informacionit 
janë shfrytëzuar mediat e shkruara dhe transmetuese, përf-
shirë edhe internetin. Gjithashtu janë konsultuar rregullore, 
ligje dhe standarde profesionale e politika transmetuese, 
që ndër të tjera i rregullojnë edhe çështjet e prezantimit të 
grave.

Me qëllim të mbledhjes së të dhënave janë përdorur 
këto instrumente hulumtuese: intervista gjysmë e standardi-
zuar dhe fokus grupi. 

Intervistat. Janë realizuar gjithsej 21 intervista me 
përfaqësues/e të institucioneve të ndryshme. Në intervista 
janë përfshirë: gra politikane (të partive parlamentare dhe 
joparlamentare), udhëheqës/e të mediave, redaktorë të 
lajmeve/gazetarë të mediave transmetuese dhe të shkruara, 
analistë të mediave dhe drejtues të Komisionit të Pavarur për 
Media. 

Fokus grupet. Me qëllim të identifikimit të qëndri-
meve të gazetarëve ndaj aspekteve të ndryshme të prezan-
timit të grave në media (specifikisht, të grave në politikë), 
është organizuar një fokus grup. Pjesëmarrësit janë përzgjed-
hur në bazë të kriterit të llojit të mediumeve: televizioni, ra-
dio, gazetat, web-portalet. 

Periudha e realizimit të hulumtimit është tetor 2008 
– mars 2009.  Të gjitha intervistat janë kryer gjatë muajve tetor 
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dhe nëntor 2008. 

Bashkëpunëtorët që ndihmuan në realizimin e hu-
lumtimit 

Projekti “Imazhi i grave politikane në mediat koso-
vare”, është realizuar me iniciativën e Qendrës Kosovare për 
Studime Gjinore dhe me mbështetjen financiare të Friedrich 
Ebert Stiftung - Kosovë.

Drejtoresha e hulumtimit, Luljeta Vuniqi, në emër 
të Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, falënderon ekipin 
hulumtues: Artan Krasniqi dhe Luljeta Demolli, si dhe konsul-
tantin për metodologji: Artan Muhaxhiri. 

Veçanërisht falënderon për përkrahje të vazh-
dueshme në realizimin e projektit anëtarët tjerë të stafit të 
QKSGJ-së: Driton Parduzi dhe Sibel Halimi. 

Poashtu falënderon të gjithë të intervistuarit për 
gatishmërinë për bashkëpunim.  

Lista e të intervistuarve

Nr. Emri dhe Mbiemri Institucioni Pozita
1. Anita Morina Saraçi   Kuvendi i Kosovës, LDK               Deputete, Anëtare                            
2. Antigona Baxhaku      RTV21                           Redaktore Përgjegjëse               
3. Argjentina Grazhdani  Komisioni i Pavarur për Media                             Kryetare e Këshillit                
4. Arlinda Desku         Gazeta Express                         Zëvendës-Kryeredaktore              
5. Artan Haraqija        Televizioni i Kosovës                        Gazetar                             
6. Artan Mustafa         Gazeta Express                         Redaktor/Gazetar                    
7. Besa Gaxherri         Kuvendi i Kosovës, LDD               Deputete, Nënkryetare e LDD-së, 

Kryetare e Forumit të Gruas së 

LDD-së
8. Donika Kadaj-Bujupi   Kuvendi i Kosovës, AAK                             Deputete, Kryetare e Aleancës së 

Gruas së Kosovës                      
9. Gjergj Filipaj        KIJAC                           Ligjërues                           
10. Kimete Zeqa            PD              Anëtare e kryesisë                  
11. Lindita Fetiu         Kohavision                      Gazetare                            
12. Mentor Shala          Televizioni i Kosovës                             Redaktor Përgjegjës                 
13. Mimoza Ahmetaj        Kuvendi i Kosovës, PDK               Deputete, Anëtare                             
14. Njomëza Emini          Kuvendi i Kosovës, AKR               Deputete, Anëtare                      
15. Rrahman Paçarizi      Universiteti AAB                Prorektor për mësim                 
16. Sami Kastrati         Koha Ditore                     Gazetar                             
17. Sebiha Ramaxhiku      Radio Dukagjini                 Redaktore Përgjegjëse               
18. Shpresa Agushi        RROGRAEK                        Drejtoreshe Ekzekutive              
19. Teuta Sahatqija       Partia Reformiste ORA           Kryetare                            
20. Valbona Mehmeti       Koha Ditore                     Ndihmese e Kryeredaktorit           
21. Xheraldina Vula       RTV21                           Zëvendësdrejtoreshe                 
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INTERPRETIMI I REZULTATEVE3. 

Pjesëmarrja dhe roli i gruas në politikën 3.1  
kosovare 

Të pyetur për rolin që ka pasur ndryshimi i rretha-
nave të përgjithshme në Kosovë pas vitit 1999 në nivelin e 
përfshirjes së grave në politikë, shumica dërrmuese e të inter-
vistuarve10 (81 për qind) mendojnë se ndryshimi i rrjedhave të 
përgjithshme ka pasur ndikim pozitiv, derisa 14 për qind janë 
shprehur se ky ndryshim ka pasur ndikim negativ. 5 për qind 
kanë pasur qëndrim asnjanës.    

10  Shiko listën e të intervistuarve në “Metodologjia”
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“Cili do të duhej të ishte niveli i 3.2  
pjesëmarrjes së grave në politikën 
kosovare?”

Sa i përket nivelit në të cilin gratë politikane do të 
duhej të përfshihen në politikën kosovare, shumica e të inter-
vistuarve (62 për qind) janë të mendimit se përfshirja e grave 
në politikë nuk duhet të jetë e përcaktuar paraprakisht. Sipas 
tyre, meritokracia duhet të jetë kriteri kryesor për prezencën 
e grave në politikë, e jo kuotat e parapërcaktuara. Në anën 
tjetër, 24 për qind mendojnë se niveli i grave në politikë duhet 
të jetë proporcional me atë të burrave, kurse vetëm 10 për 
qind e të intervistuarve thonë se gratë në politikë duhet të 
jenë shumicë. 
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Prezenca e grave në pozitat 3.3  
vendimmarrëse në institucionet e 
Kosovës 

Përveç që janë pyetur për nivelin e përgjithshëm 
të pjesëmarrjes së grave në politikë, të intervistuarit i kanë 
dhënë mendimet e tyre edhe për sektorë të veçantë institu-
cionale. Rezultatet tregojnë një dallim midis përgjigjeve për 
këto dy nivele. Përderisa në pyetjen për nivelin e përgjith-
shëm përqindjen më të madhe e kishte modaliteti ”numri nuk 
duhet përcaktuar”, gjatë deklarimit për institucione specifike 
përqindjen më të madhe kumulative e ka modaliteti “duhet 
të ketë më shumë”. Për shembull, 85.7 për qind e të intervis-
tuarve kanë thënë se “duhet të ketë më shumë gra në pozitat 
vendimmarrëse” në institucionet qeveritare, ndërsa vetëm 9.5 
për qind mendojnë se “numri nuk është me rëndësi”. Për mo-
dalitetin “numri i grave në institucione qeveritare është i mjaf-
tueshëm” janë deklaruar 4.8 për qind e të intervistuarve. 

Në Kuvendin e Kosovës gratë përfaqësohen me 30 
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për qind. Në hulumtimin tonë, 57.1 për qind e të intervistu-
arve mendojnë se duhet të ketë më shumë gra deputete në 
Kuvendin e Kosovës, 23.8 për qind thonë se ky numër është 
i mjaftueshëm, kurse 14.3 për qind deklarohen se numri nuk 
është me rëndësi. Ndërkaq, sa i përket përfaqësimit të grave 
në Kuvendet Komunale, 71.4 për qind e të intervistuarve 
kanë zgjedhur modalitetin “Do të duhej të ketë më shumë”, 
përderisa 19 për qind mendojnë se “numri nuk është me 
rëndësi”. Vetëm 4.8 për qind janë deklaruar se numri i grave 
në Kuvendet Komunale “është i mjaftueshëm”. 

Shumica absolute e të intervistuarve pajtohen se 
“duhet të ketë më shumë gra” në pozita udhëheqëse në Uni-
versitetin e Prishtinës (85.7 për qind). Vetëm 4.8 për qind 
mendojnë se numri ekzistues është “i mjaftueshëm”, ndërsa 
9.5 për qind mendojnë se “numri nuk është me rëndësi”. 

Bordet e ndërmarrjeve publike dhe këshillat e ndry-
shëm udhëheqës janë organe tjera të cilat karakterizohen me 
një mungesë të theksuar të grave në pozita vendimmarrëse. 
Nevojën për të pasur më shumë gra në këto pozita e vë në 
pah edhe qëndrimi gati unanim i të intervistuarve (90.5 për 
qind). 

Edhe për Institucionet e drejtësisë ekziston një 
qëndrim i ngjashëm, pasi 85.7 për qind e të intervistuarve 
mendojnë se “do të duhej të ketë më shumë” gra në organet 
e sistemit të drejtësisë, përderisa 14.3 për qind mendojnë se 
“numri nuk është me rëndësi”. Më shumë se gjysma e të in-
tervistuarve (61.9 për qind), mendojnë se duhet të ketë më 
shumë gra vendimmarrëse në Institucionet e sigurisë.
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Gjendja e përgjithshme në Kosovë do të 3.4  
ishte më e mirë po të kishte më shumë 
gra në politikë dhe në vendimmarrje.

Më shumë se gjysma e të intervistuarve (51 për 
qind) janë pajtuar me këtë konstatim, përderisa 29 për qind 
janë përcaktuar për modalitetin “as pajtohem, as nuk pajto-
hem”. Vetëm 10 për qind e të intervistuarve “nuk pajtohen” me 
këtë pohim.

Gratë politikane në Kosovë janë shumë 3.5  
të afta, mirëpo atyre nuk u ofrohet 
mundësia që të dëshmohen. 

Me këtë qëndrim janë pajtuar 27 për qind e të inter-
vistuarve, njëjtë sa ata që nuk janë pajtuar. Ndërsa, interesant 
është fakti se 41 për qind e tyre e kanë zgjedhur modalitetin 
“as pajtohem, as nuk pajtohem”, gjë e cila lë të kuptohet se nuk 
kanë qëndrim të caktuar lidhur me këtë çështje. Megjithatë, 
shumica e të intervistuarve pajtohen se gratë politikane në 
Kosovë e arsyetojnë besimin e votuesve duke konsideruar se 
ato kanë kontribuar në proceset politike nëpër të cilat ka ka-
luar Kosova, prandaj edhe meritojnë çdo respekt për punën 
e tyre. 
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Karakteristikat e modelit të gruas 3.6  
politikane në Kosovë

Modeli të cilin e përfaqëson gruaja në politikë është i 
lidhur ngushtë me rolin shoqëror të cilin ajo e ka në përgjithë-
si. Politika është një fushë e cila tradicionalisht “u takon bur-
rave”, rrjedhimisht politika identifikohet me cilësi të cilat u 
atribuohen burrave. Kjo gjë e bënë shumë të vështirë krijimin 
e një modeli të gruas politikane pa i përfshirë edhe veçoritë 
stereotipe të burrave. Në anën tjetër, në momentin kur gratë 
marrin poste të rëndësishme udhëheqëse, ato shpesh kritiko-
hen për “imitim” të atributeve të politikanëve burra. 

Mënyra në të cilën gratë politikane paraqiten në me-
diat kosovare ndikon në forcimin e sterotipeve gjinore dhe në 
krijimin e modelit “paraprakisht të definuar” të politikanit/es. 
Prezenca e grave në media zakonisht është e kushtëzuar nga 
përfshirja e tyre në ndonjë debat që ka të bëjë me “çështje 
madhore”. Dominimi i plotë i burrave politikanë në mediat ko-
sovare bartë te publiku mesazhin se ata janë më të thirrur për 
t’u marrë me politikë.  
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Me qëllim të trajtimit të rolit të medias në krijimin 
e modelit të gruas politikane, të intervistuarit janë përgjigjur 
edhe për qëndrimet e tyre rreth karakteristikat e modelit të 
politikanes në Kosovë.      

“E guximshme” është cilësia më e rëndësishme që 
duhet ta karakterizojë një grua politikane në Kosovë (71.5 
për qind). Një cilësi tjetër shumë e rëndësishme është të 
qenit “ambicioze” (66.7 për qind) dhe “oratore” (47.7 për qind). 
Pastaj vijojnë  ”e pakorruptuar” dhe “që ka vetëbesim” (me nga 
42.8 për qind secila). Të qenit “karizmatike” dhe “besimi në ba-
razinë gjinore” janë dy cilësi tjera të rëndësishme për gruan 
politikane (të dyja me nga 38.1 për qind). Që një grua të jetë 
politikane e mirë i duhet të jetë edhe “punëtore” (33.3 për 
qind) dhe “kooperative” (28.6 për qind).11

Vlerësimi i karakteristikave “e guximshme”, “ambi-
cioze”, “oratore”, etj., si më të rëndësishmet për një grua poli-
tikane në Kosovë, reflekton idenë se gratë për të dhënë kon-
11 Cilësitë “praktike” dhe “efektive” marrin nga 23.8 për qind, përderisa “e matur”” dhe “e ndershme” nga 19 për 

qind, kurse vetëm 4.8 për qind e përmendin të qenit “e bukur”. Ndërkaq, cilësitë “agresive”, “tolerante”, “e gjind-
shme” dhe “fetare”, nuk janë parë si të rëndësishme për gratë politikane në Kosovë. (Shih grafikonin 5).   
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tributin e tyre në politikë duhet që të posedojnë veti të cilat 
tradicionalisht janë të lidhura me burrat.   
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Imazhi i grave në mediat 4. 
kosovare

Mediat janë ato që e bëjnë përzgjedhjen e çështjeve 
të cilat do të përfshihen në diskurset publike dhe në këtë 
mënyrë ndikojnë në krijimin e opinionit publik. Roli i mediave 
në pasqyrimin e roleve gjinore është i një rëndësie parësore, 
pasi prej tyre varet nëse këto role do të analizohen në mënyrë 
të plotë dhe kritike, apo trajtimi i tyre do të bëhet duke u 
mbështetur në  stereotipa të trashëguar nga e kaluara.       

Raporti midis grave dhe mediave, respektivisht, 
mënyra e portretizimit të grave në media, është analizuar në 
studime të mirënjohura ndërkombëtare12. Zakonisht, përfun-
dimet që dalin nga këto publikime dëshmojnë për prezencën 
e vazhdueshme të stereotipave dhe paragjykimeve në këtë 
aspekt.

Është ligj i pashkruar në ekonominë e tregut që fem-
rat të shesin produkte të ndryshme. Reklamat përcillen 
me stereotipa të fuqishëm ku, ta zëmë, femrat shesin 
produkte të kuzhinës, kurse meshkujt janë afër mjeteve 
të  punës fizike. 

Valmir Klaiqi, gazetar i së përditshmes Lajm

Ndonëse nuk ka analiza të hollësishme për mediat 
në Kosovë, prapëseprapë mund të thuhet se ato ushqejnë 
imazhe stereotipe për gratë dhe nuk e sjellin imazhin real të 
roleve të shumëfishta kualitative të grave në jetën shoqërore 
dhe politike. Mediat duhet ta korrigjojnë qasjen aktuale ndaj 
grave dhe të ndikojnë në përplotësimin e imazhit të gruas, 
gjë që do të ndikonte në arritjen e barazisë gjinore. “Natyra e 
marrëdhënies ndërmjet grave dhe medias është shqetësimi 
që portretizimi i grave në media ka pasur një efekt të dëm-
shëm në mënyrën se si janë parë gjerësisht gratë në shoqëri. 
12  Carolyn M. Byerly: “Women and Media: A Critical Introduction”, (Wiley-BlackWell, 2006); Susan J. Douglas: 

“Where the Girls Are: GroWing Up Female With the Mass Media”, (Three Rivers Press, 1995); Ann C. Hall: “De-
lights, Desires, and Dilemmas: Essays on Women and the Media”, (Praeger Publishers, 1998).
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Në të njëjtën kohë është evident që progresi i portretizimit të 
gruas në media është shumë larg kurbës normale në të cilën 
ajo duhej të ishte nga pikëpamja e barazisë”.13 

Të intervistuarit janë të mendimit se mediat kosova-
re kanë qasje realiste në portretizimin e grave. Me qëndrimin 
“Pasqyrimi i grave në media përkon me realitetin e sho-
qërisë kosovare” janë pajtuar 66 për qind e të intervistuarve, 
përderisa vetëm 19 për qind nuk janë pajtuar me të. Ndërkaq, 
10 për qind janë përcaktuar për modalitetin “as pajtohem, as 
nuk pajtohem”.  

Sa i përket shkallës së pajtueshmërisë me qëndrimet 
nëse gratë janë apo nuk janë të diskriminuara nga ana e me-
diave, rezultatet janë paksa kontradiktore. 

Me pohimin “Në përgjithësi gratë diskriminohen 
gjatë prezantimit të tyre në media” janë pajtuar 34 për qind, 
nuk janë pajtuar 43 për qind, ndërsa 19 për qind as pajtohen, 
as nuk pajtohen. 

13  http://www.ikubinfo.com/ikubFEMRA - “ikubINFO” është portal informativ me një seksion të veçantë për 
gratë. (Qasja në internet 16.03.2009) 
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Përqindje përafërsisht të njëjta të pajtueshmërisë ka 
marrë edhe pohimi “Mediat në përgjithësi prezantojnë ima-
zhin e gruas në mënyrë të drejtë” (38 për qind pajtohen, 43 
për qind nuk pajtohen, 14 për qind as pajtohen, as nuk paj-
tohen). 

Këto rezultate kontradiktore reflektojnë dallimin në 
qëndrimet e dy grupeve të të intervistuarve: grave në poli-
tikë dhe përfaqësuesve të mediave. Derisa gratë politikane 
kryesisht nuk pajtohen me pohimin se mediat kosovare e 
prezantojnë imazhin e gruas në mënyrë të drejtë, shumica e 
përfaqësuesve të mediave kanë mendim tjetër,  pra, që pr-
ezantimi i grave në media është korrekt14. 

Kur kemi të bëjmë me pohimin “Mediat kosovare në 
përgjithësi i sforcojnë stereotipet për gjinitë”, 29 për qind paj-
tohen, 24 për qind as pajtohen, as nuk pajtohen, përderisa 38 
për qind nuk pajtohen.

Prezenca e grave në pozita 4.1  
udhëheqëse në mediat kosovare e rritë 
ndjeshmërinë e prezantimit të grave në 
media 

Dy prej tri televizioneve me frekuenca nacionale në 
Kosovë udhëhiqen nga gratë15, ndërkaq Televizioni Publik i 
Kosovës është i obliguar që në bordin e tij të ketë së paku dy 
nga tetë16. Nga numri i përgjithshëm i mediave transmetuese 
në Kosovë (116), rreth 10 për qind udhëhiqen nga gratë.17 

Një çështje e rëndësishme ka të bëjë me faktin nëse 
prezenca më e madhe e grave në pozitat udhëheqëse në me-
14  Janë pajtuar 38 për qind e të intervistuarve, 43 për qind nuk janë pajtuar dhe 14 për qind të tjerë kanë zgjed-

hur opsionin “as pajtohem as nuk pajtohem”.  

15  RTV 21 udhëhiqet nga Afërdita Saraçini-Kelmendi, kurse KTV nga Flaka Surroi.

16  Së paku dy anëtarë të Bordit të RTK-së do të jenë nga komunitetet jo-shqiptare, dhe të paktën dy anëtarë do 
të jenë femra. Të paktën dy anëtarë të Bordit do të kenë kualifikime profesionale në fushën e financimit dhe të 
menaxhimit biznesor.

17  Adresari i subjekteve transmetuese të licensuara në Kosovë, Komisioni i Pavarur për Mediave - www.imc-ko.
org  
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dia mund të ndikojë në prezantimin më të drejtë të imazhit të 
gruas në to. 52 për qind e të intervistuarve pajtohen me këtë 
pohim, 24 për qind të janë neutralë (“as pajtohem, as nuk pa-
jtohem”), kurse 19 për qind mendojnë se prezenca e grave në 
pozita udhëheqëse në media nuk ka ndikim në prezantimin 
më të drejtë të imazhit të grave në media.  

Mungesa e një rregulloreje të qartë dhe politikave 
të veçanta të Komisionit të Pavarur për Media, të cilat do të 
kishin për qëllim zhdukjen e paragjykimeve, praktikave za-
konore dhe të gjitha praktikave tjera që mbështeten në idenë 
e inferioritetit ose superioritetit të njërës apo tjetrës gjini18, 
bëjnë që mënyra e prezantimit të grave në media të varet ek-
skluzivisht nga vullneti, përkushtimi dhe ndjeshmëria e me-
diave përkatëse. 

“Gabimi që e bëjmë ne është se mediat i konsiderojmë 
si institucione që duhet t’i propagandojnë dhe avan-
cojnë të drejtat e grave, të fëmijëve, etj. Mediumin 
duhet konceptuar si biznes që synon ta shesë produk-
tin e vetë, pa qenë i obliguar të edukojë”. 

Muamer Hasani, web portali Dardamedia 

18  Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Ndaj Gruas, (CEDAW), Neni 5.
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Emisionet/rubrikat e veçanta që iu 4.2  
kushtohen grave në mediat kosovare

Në pamundësi të të qenit aktere të rëndësishme në 
skenën “e madhe”, gratë gjejnë zgjidhje në krijimin e “mini-
hapësirave” brenda strukturave të mëdha të fushave të cak-
tuara. Për shembull, gratë kanë forumet e tyre brenda partive 
politike të cilat iu mundësojnë një autonomi në aktivitetin e 
tyre, ashtu si edhe mediat që ndajnë hapësirë për emisione/
rubrika të veçanta që i kushtohen ekskluzivisht grave. Fo-
rumet e grave në parti politike dhe hapësirat e tyre mediale 
shpeshherë nuk shkojnë më thellë se trajtimi i çështjeve si ba-
razia gjinore, dhuna në baza gjinore, pjesëmarrja e grave në 
politikë, çështjet e familjes, karrierës së grave, modës, etj. Për 
këtë arsye, “hapësirat e paracaktuara” politike dhe mediale 
bartin me vete edhe rrezikun e margjinalizimit socio-politik 
dhe mediatik të grave dhe vajzave, por edhe mund të ndikoj-
në negativisht në demokratizimin e shoqërisë.19   

“Kjo ndodh për arsye se mendohet që me prezantimin 
e gruas në një hapësirë të caktuar përmbushet ‘obligi-
mi’ ndaj saj”.

Sebiha Ramaxhiku, redaktore e lajmeve në  
Radio Dukagjini 

Në këtë kontekst, të intervistuarit janë pyetur nëse 
mendojnë që emisionet/rubrikat e veçanta në mediat koso-
vare kanë ndikim pozitiv, negativ, apo nuk kanë fare ndikim 
në krijimin e imazhit të grave. 

19  “Gender, Women and the Media: An Overview http://www.genderit.org/en/index.shtml?W=a&x=91365 
(Qasja në internet – 11.02.2009) 
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Shumica e të intervistuarve, 42 për qind, janë shpre-
hur se këto emisione/rubrika të veçanta në media kanë efekt 
pozitiv në imazhin e grave, përderisa 29 për qind ato i shohin 
si fuqizim të stereotipave gjinorë. Një përqindje e përafërt (24 
për qind) mendon se këto emisione/rubrika janë pa ndikim 
në formimin e qëndrimeve për gratë.  

“Me shekuj gratë kanë qenë të shtypura, të nënçmuara, 
pa të drejta për vendosje e zgjedhje, prandaj duhet kohë 
që arrihet një balancë. Këto janë disa nga vështirësitë 
në realizimin e emisioneve të këtij zhanri, të cilat në të 
vërtetë ndikojnë në paraqitjen reale të pozitës së gruas 
në mjedisin tonë”.20 

Zana Kada, autore e emisionit “Ajo”, RTK  

Sidoqoftë, emisionet/rubrikat e veçanta për gratë 
nuk janë me automatizëm edhe kontribuuese pozitive në 
krijimin e modeleve më realiste të grave në media. Për shkak 
të mungesës së përkrahjes nga stafet menaxhuese, ndodhë 
që autoret e këtyre emisioneve/rubrikave janë të detyruara 
t’i realizojnë ato me minimum të stafit dhe pajisjeve, si dhe të 
mos kenë mundësi të angazhojnë kuadro të specializuara për 
20  Zana Kada, intervistë në gazetën Kosova Sot (e hënë, 15.12.2008 – e diel, 21.12.2008, faqe 21).
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çështjet gjinore. Për pasojë, çështjet e trajtuara mund të mos 
e kenë efektin e dëshiruar. 

Politikat e veçanta redaktoriale në 4.3  
mediat kosovare për prezantimin e 
drejtë të gjinive

Komisioni i Pavarur për Media është institucion që 
merret me rregullimin e fushëveprimit të mediave në Ko-
sovë.21 Misioni i këtij institucioni është të promovojë zhvil-
limin e një tregu të shëndoshë medial që u shërben të gjithë 
njerëzve të Kosovës; të inkurajojë profesionalizmin në radhët 
e gazetarëve, menaxherëve dhe pronarëve të mediave; ta 
mbrojë lirinë e shprehjes, shumëllojshmërinë e mendimit, 
qasjen në informata për gazetarë dhe publikun, si dhe in-
teresin e shfrytëzuesve të mediave dhe operatorëve sipas 
sundimit të ligjit.

Përkundër faktit që KPM-ja thirret në legjislacionin 
në fuqi në Kosovë dhe në standardet evropiane, është evi-
dente se rregulloreve të këtij institucioni u mungon aspekti 
gjinor. Përfshirja e aspektit gjinor në rregulloret e saja do të 
ndikonte pozitivisht në ndjeshmërinë më të madhe të medi-
ave kosovare edhe ndaj aktivitetit të grave në politikë.   

21  KPM-ja është themeluar juridikisht më 17 qershor 2000 me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2000/36 dhe Rregul-
loren Nr. 2000/37. për t’i rregulluar mediat transmetuese dhe - deri në një masë të kufizuar - mediat e shkruara 
në Kosovë. Përveç themelimit të autoritetit të KPM-së, këto rregullore kanë dekretuar Kodin e Sjelljes për 
Mediat Transmetuese të KPM-së dhe Kodin e Përkohshëm të Sjelljes për Mediat e Shkruara. 
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Të pyetur për çështjen nëse mediat kanë politika të 
veçanta redaktoriale për prezantimin e drejtë të gjinive, 45 
për qind mendojnë se mediat nuk kanë politika të tilla, ndërsa 
30 për qind e të intervistuarve thonë se nuk kanë njohuri për 
ekzistimin e ndonjë politike të veçantë për mënyrën e paraq-
itjes së gjinive në media. Në anën tjetër, 15 për qind e të inter-
vistuarve shprehen se mediat kanë dhe i zbatojnë këto poli-
tika të veçanta, përderisa 10 për qind mendojnë se mediat 
kanë politika të tilla, por nuk i zbatojnë ato. 

Një divergjencë e mendimeve ekziston lidhur 
me zbatimin e politikave në rastet kur ato ekzistojnë, por 
gjithashtu edhe për atë nëse duhet t’iu sugjerohen politikat 
e tilla mediave që nuk i kanë.22 Xheraldina Vula, zëvendësdrej-
tore e Radio Televizionit 21, mendon se  mediat kanë politika 
të veçanta për paraqitjen e grave, por zbatimi i tyre varet prej 
mediumeve veç e veç. “Disa i zbatojnë në përputhje me mar-
rëveshjet dhe standardet për të cilat janë dakorduar, e disa i 
injorojnë pothuajse plotësisht”, shprehet ajo.  

Artan Mustafa, redaktor i politikës në të përditsh-
men Express, thotë se politikat editoriale të redaksive të poli-
tikës nuk duhet përcaktuar në bazë të gjinisë, por në bazë të 
pozitës së secilit akter politik. “Për shembull, Tina Kaidanow, 
22  Për këtë çështje janë analizuar vetëm opinionet e të intervistuarve që janë përgjigjur në këtë pyetje.    
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ambasadorja e SHBA’ve në Kosovë, është më prezente dhe më 
e rëndësishme medialisht në Kosovë sesa gati 100 deputetë 
të Kuvendit të Kosovës”, mendon Mustafa. Ndërkaq, Mentor 
Shala, redaktor përgjegjës i lajmeve në Radio Televizionin e 
Kosovës, thotë se mediat kosovare nuk kanë politika të veçan-
ta redaktoriale për këtë aspekt, “sepse ato i trajtojnë gratë në 
mënyrë të njëjtë me burrat. Nëse do të kishin, atëherë unë 
këtë ndarje do ta konsideroja si diskriminim”. Artan Haraqija, 
gazetar në të njëjtin televizion: “Normalisht se do të duhej të 
ketë, por, e para, një gjë e tillë nuk besoj të jetë kërkuar, dhe 
së dyti, nuk besoj se problemi kryesor qëndron te mediat, por 
te këmbëngulësia e grave që ta tregojnë rëndësinë që e kanë 
- apo duhet pasur - në shoqëri”. 

Gratë politikane kanë mendim tjetër me atë të për-
faqësuesve të mediave,sa i përket politikave të veçanta redak-
toriale për prezantimin e drejtë të gjinive. 

Teuta Sahatqija, kryetare e Partisë Reformiste ORA, 
mendon se “patjetër duhet të ketë politika të tilla”, por tash 
për tash, “mediat nuk kanë presion që ta bëjnë një gjë të tillë”. 
Mendim thuajse të njëjtë me të ndanë edhe Besa Gaxherri, 
deputete e LDD’së në Kuvendin e Kosovës: “Mediat nuk kanë 
politika për prezantimin e drejtë të gjinive, sepse nuk funk-
sionojnë mekanizmat që do ta impononin respektimin e ligjit. 
Në këtë aspekt, mediat gjithsesi duhet të kenë politika të tilla 
dhe së paku të mundohen të arrijnë balancë në paraqitjen e 
dy gjinive, duke mos kategorizuar tema të veçanta për gratë”. 
Ndërkaq, deputetja Mimoza Ahmetaj (PDK), shprehet se “me-
diat duhet të mësohen me gratë e politikës, por për këtë sig-
urisht që duhet kohë. Jemi në një proces të adaptimit të medi-
ave me gratë në politikë. Është më lehtë që gratë të pranohen 
si amvise, nëna, këngëtare, prezantuese, gra të politikanëve, 
etj., por ende është e vështirë të pranohen si politikane”. Ng-
jashëm mendon edhe deputetja Anita Morina (LDK): “Mediat 
duhet të kenë politika të veçanta për prezantimin e drejtë të 
gjinive, pasi mediat mund të ndikojnë pozitivisht dhe ta ndry-
shojnë imazhin e gruas në mentalitetin kosovar”. 

Edhe në këtë rast duhet thënë se mungesa e aspektit 
gjinor në politikat e Komisionit të Pavarur për Media reflekto-
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het drejtpërdrejt në mungesën e perspektivës gjinore në poli-
tikat e brendshme të shumicës së mediave në Kosovë.23 Për 
pasojë, pasqyrimi i grave në mediat kosovare shpesh është i 
stereotipizuar, i paragjykuar, seksist dhe viktimizues. 

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-
diat kosovare dhe mekanizmat institucionalë që e rregullojnë 
funksionimin e peizazhit mediatik duhet të  vetëdijesohen për 
faktin se ndjeshmëria ndaj mënyrës së prezantimit të grave 
politikane në media është segment shumë i rëndësishëm për 
procesin e demokratizimit të shoqërisë.   

23  Qëndrim i dalë nga fokus grupi me gazetarë.
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Gratë politikane në mediat 5. 
kosovare

Mediat janë kanali më i rëndësishëm i komunikim-
it në mes politikës dhe qytetarëve. Për këtë arsye, shkalla e 
qasjes në media ndikon drejtpërdrejt edhe në nivelin e suk-
sesit politik. Mungesa e grave në pozita të rëndësishme insti-
tucionale dhe në hierarki të partive kryesore në Kosovë, por 
edhe të qenit udhëheqëse/anëtare të partive të vogla ka bërë 
që gratë politikane të mos kenë prezentim të duhur në me-
dia.

Gazetarët kanë mendime relativisht të ndryshme në 
krahasim me politikanet për çështjen e balancës gjinore në 
prezantimin media të ngjarjeve politike. 

Sipas Sebiha Ramaxhikut, redaktore në Radio Duk-
agjini, “prezenca e grave politikane në media përgjithësisht 
është në proporcion me angazhimet e saj në politikë, ngaqë 
kjo varet edhe nga hapësira që u japin grave subjektet e tyre 
politike”.  Mentor Shala, redaktor përgjegjës i lajmeve në RTK, 
mendon se “në media gratë prezantohen në proporcion me 
aktivitetet e tyre politike, por problemi qëndron se partitë 
politike nuk i promovojnë sa duhet gratë që janë në parti”. 
Gazetari i politikës në RTK, Artan Haraqija, konsideron se 
“gazetarët rregullisht vrapojnë pas lajmit, kurse lajmin krye-
sisht e krijojnë njerëzit e rëndësishëm. Problemi në Kosovë 
është se gratë në përgjithësi nuk kanë pozita të rëndësishme 
apo vendimmarrëse që të jenë më të pranishme në media”. 
Për Rrahman Paçarizin, nga Universiteti AAB, “gratë duhet të 
imponohen me cilësi”. Sipas tij, “në rubrikën e intervistave, 
degjeneron funksioni i gruas në politikë dhe ajo trajtohet 
përmes stereotipave. Gruaja është e barabartë dhe mund të 
ofrojë vlera dhe antivlera njëjtë si burri, prandaj kështu do tra-
jtuar çështja”.  

Në anën tjetër, Mimoza Ahmetaj (PDK), deputete 
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e Kuvendit të Kosovës, duke komentuar mbi hapësirën që 
ndajnë mediat për gratë në politikë, shprehet: “Asnjëherë nuk 
duhet të jemi të kënaqura me ato që i kemi. Mendoj që çdo 
herë ka nevojë për më tepër hapësirë, sidomos për ne që jemi 
në fillim të krijimit të institucioneve dhe shtetit të ri. Ka vend 
dhe nevojë për t’u bërë shumë më shumë”. 

Kimete Zeqa (Partia e Drejtësisë), problemin e sheh 
te mosbesimi i mediave te gratë politikane: “Sikur të ekziston-
te ky besim, grave politikane do t’u kushtohej hapësirë më e 
madhe në media”. 

“Zakonisht tentohet të shkohet me ato lajme që 
janë më bombastike. Unë kam parë një herë në ballinë të Ex-
press-it Besa Gaxherrin, në kohën kur ajo dëshironte të nda-
hej nga LDD. Kur flasim për gazetat duhet pasur parasysh se 
pjesa më e rëndësishme e intervistës botohet në faqen e parë 
dhe shumë rrallë ndodhë që një politikane të jetë në faqen e 
parë. Gazetarët nuk e përcjellin pse ajo është grua, por shkoj-
në aty ku ka ngjarje më interesante. Ta zëmë, të gjithë do të 
vraponim vras një gruaje politikane që është brenda Qeverisë 
nëse ajo e merr guximin për ta kritikuar Qeverinë. Kjo duhet 
të lidhet me guximin e gruas në politikë”.24

Sa është e mjaftueshme hapësira/5.1  
koha që u kushtohet grave politikane 
në mediat e Kosovës në segmentet e 
caktuara politike? 

Të intervistuarve u është paraqitur një tabelë në të 
cilën janë renditur disa segmente të rëndësishme mediale: 
emisionet informative, ballinat dhe faqet kryesore në gazeta, 
debatet, intervistat dhe kronikat gjatë fushatave zgjedhore. 
Atyre u është kërkuar që ta japin vlerësimin për proporcionin 
e prezencës së grave politikane në segmentet e lartpërmen-
dura dhe aktivitetit të tyre politik. Modalitetet e ofruara ishin: 
24  Marrë nga fokus grupi i organizuar nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore, tetor 2008.
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1. “Duhet të ketë më shumë”, 2. “Është proporcionale me ak-
tivitetin e tyre politik”, dhe 3. “Duhet të ketë më pak”.

Kështu, 48 për qind e të intervistuarve mendojnë se në edicionet 
informative të mediave transmetuese duhet të ketë më shumë gra 
politikane, përderisa pjesa tjetër (52 për qind) vlerëson se hapësira 
që u kushtohet grave korrespondon me aktivitetin e tyre politik. 
Rezultate të njëjta janë dhënë edhe për segmentin e tjetër, atë të 
ballinave dhe faqeve kryesore në gazeta. Pra, përderisa 48 për qind 
janë deklaruar se duhet të ketë më shumë gra politikane në ballina 
dhe faqe kryesore të gazetave, 52 për qind janë të mendimit se 
hapësira në këtë segment është proporcionale me aktivitetin 
politik që zhvillojnë. 

Rubrika e intervistave është një segment për të cilin 
krijohet përshtypja se i mungojnë gratë politikane. Mendim 
të njëjtë japin edhe të intervistuarit, pasi 64 për qind e tyre 
thonë se duhet të ketë më shumë intervista me gra politikane, 
përderisa 32 për qind pohojnë se gratë politikane intervisto-
hen në mënyrë proporcionale me aktivitetin e tyre. 

Qëndrime të ngjashme shprehen edhe kur bëhet 
fjalë për debate, me ç’rast 67 për qind e të intervistuarve men-
dojnë se në to duhet të ketë një pjesëmarrje më të madhe të 
grave politikane, ndërsa 29 për qind të tjerë mendojnë se kjo 
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pjesëmarrje është proporcionale me aktivitetin e tyre politik. 

Prezenca e grave në media gjatë fushatave elekto-
rale duket të jetë e pamjaftueshme. Një argument për këtë 
është fakti që 71 për qind e të intervistuarve shprehen se 
duhet të ketë prezencë më të madhe të grave, ndërsa 29 për 
qind mendojnë se kjo prezencë është proporcionale me ak-
tivitetin e tyre politik gjatë fushatave zgjedhore. 

Mungesa e grave në vendimmarrje 5.2  
reflektohet në (mos) prezencën e tyre të 
në media

Statistikat zyrtare tregojnë se numri i grave në pozita 
vendimmarrëse në Kosovë është shumë i ulët25. Kjo mungesë 
e grave në vendimmarrje reflektohet edhe në prezencën e 
tyre të pamjaftueshme në media. Me këtë qëndrim pajtohen 
67 për qind e të intervistuarve, 5 për qind as pajtohen, as nuk 
pajtohen, ndërsa 24 për qind nuk pajtohen me këtë pohim. 

25  Shih te “Konteksti i përgjithshëm”. 
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“Nëse nisemi nga aspekti institucional, nuk ka mundë-
si që gruaja të jetë më shumë prezente në media, sepse 
ajo nuk është prezente në institucione. Kjo do të thotë 
se mungesa e kompetencave ia pamundëson gruas që 
të ketë më shumë hapësirë në media”. 

Majlinda Aliu, RTK

Gratë duhet të jenë më këmbëngulëse 5.3  
dhe të insistojnë për hapësirë më të 
madhe në media, në mënyrë që të 
bartin mesazhin e tyre 

Mungesa e grave politikane në media shtron dilemën 
nëse mediat janë ato të cilat duhet të krijojnë hapësirë për 
gratë, apo vetë gratë politikane duhet të marrin iniciativë, që 
të jenë sa më prezente në media.  

Shumica absolute e të intervistuarve (90 për qind), 
pajtohen me qëndrimin që gratë politikane duhet të mar-
rin iniciativa dhe të jenë më këmbëngulëse në insistimin për 
hapësirë më të madhe në media. Në anën tjetër, 5 për qind 
nuk pajtohen me këtë qëndrim, aq sa “as pajtohet, as nuk pa-
jtohen” . 

“Si gratë, ashtu edhe burrat në politikë njëjtë i janë 
nënshtruar autoritetit të liderit të partisë duke i bërë, 
apo duke i thënë, vetëm ato që janë të aprovuara para-
prakisht. Rrallë ka vetiniciativë prej politikaneve për 
ndonjë prezantim më të denjë që do të mund të mba-
hej në mend”.

Artan Haraqija, RTK 



48

Qendra Kosovare për Studime Gjinore

Gratë në politikë nuk e kanë 5.4  
vetëbesimin e duhur për t’u paraqitur 
në media

Gazetarët e intervistuar e arsyetojnë mosprezencën 
e grave politikane në media edhe me faktin se ato refuzojnë 
të prononcohen për ngjarje dhe procese të ndryshme poli-
tike, që sipas tyre, në të shumtën e rasteve, vjen si mungesë 
e vetëbesimit, paaftësisë për artikulim dhe mungesës së për-
vojës në jetën politike. 

Me pohimin “Gratë në politikë nuk e kanë vetëbe-
simin e duhur për t’u paraqitur në media” janë pajtuar 48 për 
qind e të intervistuarve, për dallim nga 24 për qind që nuk 
janë pajtuar. Për modalitetin “as pajtohem, as nuk pajtohem” 
janë përcaktuar 14 për qind e të intervistuarve, po aq sa kanë 
refuzuar të përgjigjen në këtë pyetje. 

“Kur kam filluar të punoj si gazetare, kam pasur rastin 
të trajtoj tema lidhur me barazinë gjinore,  në kuadër të 
të cilave kam intervistuar deputete dhe përfaqësuese 
të partive politike për t’u njoftuar me mënyrën e për-
faqësimit të tyre në parlament, nëse janë të diskrim-
inuara në partitë e tyre, si ndihen gjatë mbledhjeve të 
kryesisë së partisë, etj. Tjera qëndrime kam marrë gjatë 
bisedës së lirë, e tjera atëherë kur diktafoni ka incizuar 
bisedën”. 

Besnike Salihu, agjencia e lajmeve KosovaLive

Duke e pasur parasysh se udhëheqësit e institucio-
neve më të rëndësishme të vendit janë burra, kjo nënkupton 
se ata janë në shënjestër të mediave, prandaj gratë politi-
kane nuk arrijnë të bëhen pjesë e rëndësishme e agjendës së 
gazetarëve. Duke munguar në proceset më të rëndësishme 
politike dhe sociale nëpër të cilat ka kaluar Kosova e pasluftës, 
gratë ende kanë mbetur në margjina të proceseve. Rasti i kri-
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jimit të infrastrukturës diplomatike të Kosovës mund të shër-
bejë si ilustrim, pasi nga 10 përfaqësuesit diplomatikë të Kos-
ovës (për çështje teknike nuk janë emërtuar si “ambasadorë”, 
ndonëse de facto janë të tillë), asnjë nuk ishte grua26. Mediat 
dhe politikanët këtë e arsyetuan me mungesën e grave të afta 
për të mbajtur këtë post.  

“Numri i vogël i grave në organet drejtuese ka të 
bëjë me perceptimin e shoqërisë për gratë dhe me mënyrën 
se si gratë e perceptojnë veten, kur ato marrin pjesë në fusha 
që tradicionalisht u përkisnin burrave. Kjo nuk do të thotë se 
grave u mungon vetëvlerësimi, thotë zonja Susan Carroll, nga 
Universiteti Rutgers, për sa kohë që gratë shpesh marrin pjesë 
në fusha të ndryshme, por problemi është se tradicionalisht, 
politika është një fushë që i ka takuar burrave. Ajo shton se 
vetë gratë, kur është fjala për politikën, shpeshherë nuk e 

konsiderojnë veten të kualifikuar për t’u përfshirë”27.

Cilësia e prezantimit të grave politikane 5.5  
në mediat kosovare 

Aq sa ka rëndësi shpeshtësia e prezencës së grave 
politikane në media, po aq janë të rëndësishme edhe mënyra 
dhe konteksti në të cilin ato paraqiten. Andaj, përveç shpre-
hjes së qëndrimeve lidhur me hapësirën dhe kohën që u 
kushtohet grave politikane në media, të intervistuarit janë 
përgjigjur edhe për nivelin e kualitetit të këtij prezantimi.

26  Me 2 shtator 2008, Presidenti Fatmir Sejdiu e dekretoi listën e të ngarkuarve më punë në ambasadat e para të 
Republikës së Kosovës

27  Susan Carroll, Univeristeti Rutgers, Nju Xhersi, SHBA) (Zëri i Amerikës, http://www.voanews.com/albanian/
archive/2008-06/2008-06-23-voa2.cfm  16.09.2008)
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Njëri prej parametrave matës të shkallës së cilësisë 
ka qenë krahasimi i prezantimit të grave politikane me atë 
të burrave politikanë. Kështu, 62 për qind e të intervistuarve 
kanë thënë se cilësia e prezantimit politik të grave është e 
njëjtë me atë të burrave, ndërsa 38 për qind janë shprehur se 
gratë politikane prezantohen më dobët se burrat. Është in-
teresant fakti se asnjë prej të intervistuarve nuk ka thënë se 
cilësia e prezantimit politik të grave është më e mirë se sa ajo 
e burrave. 

“Në një rast, ministrja Nekibe Kelmendi e inauguroi një 
shkollë të zanatit të bukëpjekësve, picave, pastiçerive, 
etj,. për të burgosurit e mitur dhe gratë e burgosura në 
Lypjan, mirëpo përveç meje aty nuk ishte asnjë gazetar 
tjetër. Një ditë më herët, në të njëjtin vend, ministri En-
ver Hoxhaj me ministren Nekibe Kelmendi e nënshkru-
an një memorandum për fillimin e arsimit në burgun 
për të mitur. Mbi 20 gazetarë nga media të ndryshme 
ishim të pranishëm”. 

Mejreme Tahirukaj, Radio Blue Sky
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Çështjet për të cilat gratë politikane 5.6  
zakonisht ftohen nga mediat  

Identifikimi i çështjeve për të cilat grave politikane 
zakonisht iu kërkohet mendimi nga mediat i ka shfaqur dal-
limet në mes të dy kategorive të të intervistuarve, grave në 
politikë, në njërën anë, dhe gazetarëve/redaktorëve, në anën 
tjetër.

Donika Kadaj – Bujupi (AAK), deputete në Kuvendin 
e Kosovës, është shprehur se gratë ftohen nga mediat të flasin 
“vetëm për çështje gjinore”. Mendim të njëjtë ka dhënë edhe 
deputetja Anita Morina (LDK): “Zakonisht gazetarët kërkojnë 
të prononcohemi për çështje që kanë të bëjnë me barazinë 
gjinore”. Ndonëse deputetja Mimoza Ahmetaj (PDK), nuk e 
përjashton mundësinë që gratë të deklarohen edhe për tema 
tjera, varësisht se në cilin komision parlamentar bëjnë pjesë, 
edhe ajo mendon se “zakonisht ato thirren të flasin për ba-
razinë gjinore”. Mendim të njëjtë ka edhe deputetja Njomëza 
Emini (AKR), e cila thotë se “gratë politikane ftohen të flasin 
kur është fjala për pozitën e gruas, barazinë gjinore, dhunën 
në familje, e të tjera tema që lidhen me gratë”. Më kritike në 
këtë aspekt është kryetarja e Partisë Reformiste ORA, Teuta 
Sahatqija, sipas së cilës, gratë ftohen në media të deklarohen 
për “familjen, fëmijët, çështjet e barazisë gjinore dhe kryesisht 
çështje të dorës së dytë. Por, jo për çështje të sigurisë, ekono-
misë dhe çështje tjera madhore”. 

Përderisa gratë politikane janë unanime në mendi-
min se ato thirren të flasin kryesisht për tema që tradiciona-
lisht konsiderohen si të grave, drejtueset e mediave, redak-
torët dhe gazetarët e politikës nuk mendojnë kështu. 

Arlinda Desku, zëvendëskryeredaktore e të përdit-
shmes Express, konsideron se marrja e mendimit të grave 
politikane “varet nga pozitat që ato mbajnë dhe përgjigjet që 
mund t’i japin për temat e caktuara”. Xheraldina Vula dhe An-
tigona Baxhaku (RTV 21), shprehen se gratë politikane ftohen 
të prononcohen për “tema të rëndësishme politike dhe ato 
sociale”, kurse Artan Mustafa, redaktor i politikës në të përdit-
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shmen Express, mendon se “nga gratë do të kërkoheshin 
përgjigje për çështje shumë më të ndjeshme dhe shumë më 
të rëndësishme shikuar nga efektet, nëse ato do të ishin në sa 
më shumë pozita vendimmarrëse dhe në lidership. Kjo, thel-
bësisht, nuk ka të bëjë me gjininë”. Nga një politikane merret 
prononcim atëherë “kur ajo është kompetente për një çështje 
të caktuar”, shprehet gazetarja Lindita Fetiu (KTV), ndërkaq 
Mentor Shala, redaktor përgjegjës i lajmeve në RTK, thotë se 
gratë ftohen të deklarohen “pothuajse për të gjitha temat që 
trajtohen, ku gratë janë aktere të asaj fushe”,

Analistët e mediave shprehen se gratë politikane 
paraqiten në mënyrë jo të drejtë dhe paragjykuese. Rraha-
man Paçarizi mendon se “në prononcime politike dhe ditore 
nuk ka diskriminim, por diskriminimi që duket pozitiv e në fakt 
është denigrues, është kur gratë politikane pyeten se si ia da-
lin të jenë në politikë kur kihen parasysh obligimet familjare. 
Shpërndarja e detyrave është e gabueshme”. Ndërkaq, Gjergj 
Filipaj thotë se gazetarët kërkojnë prononcim nga gratë poli-
tikane vetëm kur flitet “për abort, për dhunë në familje dhe 
tema të ngjashme”. 

Zakonisht, nga gratë kërkohet që të 5.7  
prononcohen për fushat që kanë të 
bëjnë me çështjet gjinore  

Kur gazetarëve dhe redaktorëve iu është kërkuar që 
të japin përgjigje në një pyetje të hapur (pa modalitete të gat-
shme për përzgjedhje), për llojin e ftesave që mediat iu bëjnë 
grave politikane, përgjigja dominuese ka qenë se ato ftohen 
që të prononcohen edhe për çështje të ndryshme politike. 
Mirëpo, kur të njëjtit i kanë shprehur qëndrimet e tyre ndaj 
pohimit “Zakonisht, nga gratë kërkohet që të prononcohen 
për fushat që kanë të bëjnë me çështjet gjinore”, përgjigjet 
kanë qenë më të ndryshme pasi 77 për qind e të gjithë të in-
tervistuarve janë pajtuar me këtë konstatim, ndërsa vetëm 14 
për qind nuk janë pajtuar.  
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Bojkoti si opsion   5.8  

Raportet në mes të gazetarëve dhe politikanëve 
janë marrëdhënie të interesit reciprok. Duke pasur parasysh 
rëndësinë vitale të burimeve të informacionit për punën e 
tyre të përditshme, sidomos të lajmeve ekskluzive, gazetarët 
shpeshherë krijojnë lidhje miqësie me politikanët. Në anën 
tjetër, edhe politikanët, për shkak të rëndësisë që kanë me-
diat për karrierë në politikë, i shfrytëzojnë këto relacione duke 
u dhënë gazetarëve informata në kompensim të prezencës 
së tyre në media. Në këtë kontekst, gratë politikane janë në 
pozitë më të pafavorshme për faktin se, në të shumtën e ras-
teve, ato nuk janë në pozita vendimmarrëse dhe rrjedhimisht 
nuk janë edhe burim i informacionit, gjë që nuk i bënë shumë 
interesante për gazetarët. Mirëpo, është e mundshme që këto 
marrëdhënie të karakterizohen edhe me tensione, keqkup-
time dhe paragjykime të cilat mund të shpijnë edhe drejt 
bojkotit të ndërsjellët.     

Nga të intervistuarit është kërkuar që të shprehen 
për çështjen e mundësisë së bojkotimit të ndërsjellë në mes 
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të grave politikane dhe mediave. 

Xheraldina Vula, zëvendësdrejtore e Radio Televiz-
ionit 21, thotë se nuk ka pasur raste kur e ka bojkotuar dikë, 
ose kur e ka bojkotuar dikush nga gratë në politikë, megjithatë 
pranon se “në disa raste është dashur shumë punë që disa prej 
grave në politikë të vendosin të marrin pjesë në emisione dhe 
të flasin për punën e tyre”.

Edhe redaktorët e mediave tjera deklarojnë se kanë 
pasur vështirësi për të marrë prononcime të grave në politikë. 
Mentor Shala, redaktor përgjegjës i lajmeve në RTK, thotë 
se, në përgjithësi, RTK’ja nuk ka qenë e bojkotuar: “Nëse do 
të ishim gjendur në një situatë të tillë, do ta kishim ftuar një 
grua tjetër politikane deri sa ta kishim gjetur zgjidhjen”. Ng-
jashëm mendon edhe Sebiha Ramaxhiku, redaktore në Radio 
Dukagjini, duke shtuar se “është interes i dy palëve që gratë 
politikane të jenë prezente në media, andaj nuk ka arsye për 
bojkot”. Arlinda Desku, zëvendëskryeredaktore në të përditsh-
men Express, shprehet se në situatat kur është rrezik të ndod-
hë bojkoti, “mediat duhet vazhduar insistimin për ta marrë 
informatën nga gratë politikane në rast se do të ishte me in-
teres për publikun”, ndërsa, Valbona Mehmeti, zëvendëskry-
eredaktore e të përditshmes Koha Ditore, tregon se në rastet 
kur janë bojkotuar nga ndonjë grua politikane edhe ata i kanë 
injoruar aktivitetet e saj: “Më pas, ajo grua politikane vetë i 
është imponuar mediumit tonë”.  

Shumica e grave politikane thonë se nuk kanë qenë 
të bojkotuara nga mediat. 

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Anita Morina (LDK) 
thotë se në rast bojkoti do të duhej të insistohet vazhdimisht 
dhe në forma të ndryshme që aktivitetet politike të grave të 
jenë të pasqyruara në media. Deputetet Donika Kadaj-Bujupi 
(AAK) dhe Njomza Emini (AKR), shprehen se nuk kanë qenë 
ndonjëherë të bojkotuara nga mediat, njëjtë si siç nuk ka 
qenë e bojkotuar as deputetja Mimoza Ahmetaj (PDK), e cila 
shton se, sikur t’i ndodhte një rast të tillë, “nuk do t’i pranonte 
ftesat e ardhshme të atij mediumi për prononcim”. 
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Përvojën e saj me bojkotin e sjellë deputetja Besa 
Gaxherri (LDD). “Po, kam qenë dhe ende jam e bojkotuar nga 
një medium nacional televiziv. Nuk i di arsyet për këtë gjë. 
Nuk kam insistuar që ta zgjidhi këtë problem, sepse nuk e 
shoh si problem të madh. Konsideroj se interesi i mediumeve 
dhe politikaneve është reciprok. Gjatë tërë karrierës sime poli-
tike kurrë nuk e kam lutur ndonjë medium që të më intervis-
tojë, ose të më ftojë në ndonjë prej studiove radiotelevizive. 
Përkundër mënyrës së funksionimit të mediave në Kosovë, 
unë e kam bindur veten se në media duhet të shkojë puna 
ime, e jo emri im”. 

Raporti i aktivitetit politik me prezencën 5.9  
në media

Prej të intervistuarve është kërkuar që në pesë ru-
brika të zbrazëta t’i shënojnë emrat e grave të cilat i konsi-
derojnë si më aktive në skenën politike aktuale. Atyre nuk u 
është ofruar ndonjë listë me emra të grave politikane, por 
është dashur që vetë të kujtohen për ato. 

Politikania më aktive është cilësuar Besa Gaxherri, 
që ka marrë (66.6 për qind). Teuta Sahatqija është politikania 
e dytë më e përmendur si më aktivja në politikën e sotme ko-
sovare, me 61.8 për qind, ndërkaq pas saj renditet Nekibe Kel-
mendi, e cila ka marrë 47.6 për qind. Politikane aktive është 
cilësuar edhe Edita Tahiri, e cila në renditjen e përgjithshme 
ka marrë vendin e katërt me 42.8 për qind. Renditja e plotë e 
grave më aktive në politikë, sipas përzgjedhjes së të intervis-
tuarve, mund të shihet në grafikonin e mëposhtëm. 
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Sipas parimit të njëjtë, të intervistuarve u është kërkuar që t’i 
përmendin gratë politikane të cilat janë më prezente në mediat 
kosovare. Edhe kësaj liste i prijnë Besa Gaxherri me 71.4 për qind 
dhe Teuta Sahatqija, me 57.1 për qind. Vlora Çitaku dhe Gjylnaze 
Syla janë renditur në vendet 3 dhe 4 të listës me nga 47.6 për qind 
secila. 
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Të intervistuarve u është parashtruar pyetja shtesë: 
“Pse pikërisht këto gra janë më prezente në media?”. Shumica 
dërrmuese e tyre, 81 për qind, si arsye kryesore e kanë për-
mendur faktin se këto gra janë më aktive në politikë, ndërkaq 
14.2 për qind mendojnë se ato kanë më shumë ndikim në 
partitë e tyre politike. Vetëm 4.8 për qind e të intervistuarve 
kanë deklaruar se ato janë më karizmatike. 28

Të dhënat e mësipërme tregojnë se prezenca më e 
madhe e grave në media determinohet nga aktiviteti i tyre në 
politikë, mirëpo është e pakontestueshëm raporti i ngushtë 
në mes të aktivitetit të grave politikane dhe llojit të posteve 
të tyre vendimmarrëse në institucionet dhe partitë politike 
respektive.   

28  Vlen të theksohet fakti se as gratë politikane, as gazetarët e intervistuar, nuk janë deklaruar se këto gra janë 
më prezente në media për shkak se kanë lidhje miqësore me pronarë të mediave/ redaktorë/ gazetarë.
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Dallimi në mes mediave të shtypura dhe 5.10  
atyre transmetuese sa i përket mënyrës 
së paraqitjes së grave politikane 

Është fakt i njohur se fuqia e mediave transmetuese 
është shumë më e madhe se ajo e mediave të shtypura. Për 
këtë arsye, edhe kualiteti dhe kuantiteti i paraqitjes së gru-
peve të caktuara shoqërore, në rastin konkret - të grave në 
politikë, në mediat transmetuese ka rëndësi të madhe për 
shkallën e ndikimit të tyre. 

Të intervistuarit janë pyetur nëse shohin ndonjë dal-
lim në mes të mediave të shtypura dhe atyre transmetuese 
në Kosovë, në aspektin e prezantimit të grave politikane. Më 
shumë se gjysma e të intervistuarve (56 për qind), kanë thënë 
se nuk shohin ndonjë dallim, kurse gati çereku i të intervis-
tuarve (24 për qind), mendojnë se mediat transmetuese i pr-
ezantojnë më mirë gratë politikane. 5 për qind e të intervistu-
arve, deklarohen se mediat e shtypura janë më të kujdesshme 
dhe më profesionale në këtë aspekt, ndërsa pjesa tjetër (15 
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për qind), nuk ka pasur përgjigje në këtë pyetje. 

Shembull i paraqitjes së grave politikane në media 

Në njërën nga seancat parlamentare29, deputetja 
Besa Gaxherri kishte iniciuar një protestë të grave parlamen-
tare, në lidhje me mungesën e grave të emëruara në postin 
e ambasadorit në raundin e parë të emërimeve. Në lajmet 
qendrore të Televizionit të Kosovës seanca parlamentare ka 
qenë e ndarë në dy storie. Në njërën storie janë pasqyruar 
çështjet “e rëndësishme” të trajtuara në seancën parlamen-
tare, ndërkaq në storien tjetër, të titulluar “Shaka në Kuven-
din e Kosovës”, janë shfaqur disa shkëmbime humori në mes 
deputetëve, në mesin e të cilave është futur edhe protesta e 
grave parlamentare. 

Televizioni nacional Kohavision, në lajmet qen-
drore e ka transmetuar një storie ku është pasqyruar kjo pro-
testë, duke komentuar “favorin që i jep grave ligji për barazi 
gjinore”. 

Në pasqyrimin e kësaj ngjarjeje dhe ngjarjeve të 
ngjashme si kjo, vërehet qartë tendenca për të minimizuar, 
ironizuar dhe shtrembëruar qëllimin e vërtetë të mesazheve 
të grave politikane. 

Ndikimi i mediave në përcaktimin e 5.11  
votuesve  

Njëra ndër sfidat më të mëdha të grave politikane 
në Kosovë është krijimi i raporteve të nevojshme të komuni-
kimit me votuesit. Për shkak të arsyeve të ndryshme (mung-
esa e grave në hierarkinë e institucioneve dhe partive politike, 
mungesa e përkrahjes financiare për gratë kandidate, margji-
nalizimi i grave politikane brenda çështjeve të përcaktuara 
paraprakisht, si barazia gjinore ose çështjet tjera që kanë të 
bëjnë me gratë, etj.), gratë politikane e kanë më të vështirë 

29  Seanca plenare është mbajtur me 19 shtator 2008
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që ta sigurojnë hapësirën e duhur mediale, që është njëri prej 
aspekteve kryesore të komunikimit me publikun. Hapësira 
mediale, përfshirë debatet, intervistat, edicionet informative, 
si dhe prezantimi i programit dhe kandidatëve partiakë, gjatë 
fushatës zgjedhore dominohet nga politikanët burra.  

Mediat në Kosovë, me gjithë misionin e tyre për 
të bërë ndryshime pozitive, nuk kanë manifestuar ndonjë 
përpjekje serioze në përkrahjen e grave politikane, sidomos 
gjatë fushatave zgjedhore. Qasje të ngjashme kanë treguar 
edhe institucionet të cilat janë drejtpërdrejtë përgjegjëse për 
zgjedhjet (OSBE, KQZ), pasi fushatat e tyre mediale të sensi-
bilizimit të opinionit publik për dalje sa më masive në zgjed-
hje, kanë shënjestruar shtresa të veçanta shoqërore siç janë 
të rinjtë dhe minoritetet, por e kanë anashkaluar elektoratin 
e grave në mënyrë të veçantë. Për më shumë, mekanizmat 
institucionalë për arritjen e barazisë gjinore (ABGJ), në zgjed-
hjet e e mëhershme kanë treguar mungesë  të një strategjie 
efektive për sensibilizimin e votueseve për dalje në zgjedhje 
dhe për rëndësinë e pjesëmarrjes së grave në jetën politike në 
Kosovë. Për pasojë, vazhdon trendi i të votuarit për partinë/
kandidatin e njëjtë me atë të burrit/të familjes. 

Mënyra e organizimit të fushatave (përzgjedhja e 
sloganeve, përdorimi i gjuhës maskuliniste, si dhe promovimi 
i vlerave tradicionale në përgjithësi) është shenjë e vështirë-
sive të grave politikane për të ardhur në shprehje. Vazhdimës-
inë e këtij sistemi vleror e ndihmojnë edhe mediat, duke mos 
luajtur rolin e tyre emancipues.    
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Ndikimin e fuqishëm të mediave në përcaktimin e 
votuesve e pasqyrojnë edhe qëndrimet e të intervistuarve, 
pasi 43 për qind e tyre kanë deklaruar se “ndikimi është i 
madh”, ndërsa 14 për qind janë shprehur se mediat kanë “ndi-
kim vendimtar” në përzgjedhjen e kandidatin/es, nga ana e 
votuesve. Në anën tjetër, 19 për qind e të intervistuarve kanë 
thënë se mediat kanë “ndikim mesatar”, njëjtë sa ata që men-
dojnë se mediat kanë “ndikim të vogël” në përcaktimin e vo-
tuesve.

Burimet e informacionit të grave në 5.12  
politikë 

Politikaneve të intervistuara iu është kërkuar të tre-
gojnë sa shpesh e shfrytëzojnë secilin prej burimeve të infor-
macionit. 
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Televizioni është burimi kryesor i informimit për gratë 
politikane, duke marrë 100 për qind të përgjigjeve. Gazetat e 
përditshme shfrytëzohen rregullisht (85.7 për qind), ndërkaq, 
57.1 për qind e grave politikane rregullisht  e shfrytëzojnë in-
ternetin për t’u informuar. Radiostacionet janë po ashtu mjet 
i rëndësishëm i informimit për politikanet, duke marrë 42.8 
të përqindjes si burim që shfrytëzohet rregullisht. Përqindjen 
më të vogël merr shtypi periodik/revistat, ngaqë vetëm 14.3 
për qind e grave në politikë e shfrytëzojnë atë rregullisht për 
t’u informuar. 
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