
n�Mblidhni, monitoroni dhe analizoni të dhënat 
për përfaqësim gjinor në të gjitha nivelet e 
organizatës (federale, rajonale dhe sektoriale) 
dhe në strukturat e brendshme të sindikatave. 

n�Diskutoni me anëtarët dhe zyrtarët e sindikatës 
për pengesat dhe zgjidhjet për përmirësimin e 
balancës gjinore, në mënyrë që ata të mund të 
marrin pronësinë dhe përgjegjësinë për zbatimin 
e planit të veprimit për balancën gjinore.

n�Sigurohuni që kuotat ose metodat e tjera për 
balancën gjinore të zbatohen dhe të mbështeten 
nga një sërë masash të tjera. 

n�Siguroni trajnimin për udhëheqje dhe udhëzim 
për gratë dhe monitoroni rregullisht rezultatet.

n�Rritni në mënyrë të dukshme pjesëmarrjen e 
grave në rolet udhëheqëse dhe vendimmarrëse. 

n�Propozoni masa për orarin e punës, planin dhe 
organizimin e takimeve. 

n�Siguroni se ky diskutim i gjerë i sindikatës është 
kryer me qëllim të përgatitjes së një plani 
veprimi konkret për të promovuar në mënyrë 
aktive ekuilibrin gjinor në strukturat e sindikatës.

n�Zhvilloni një sërë strategjish të integruara për 
të nxitur balancën gjinore. Nëse propozohen 
kuotat, atëherë ato duhet të paraqiten së 
bashku me masat tjera. 

n�Nxitni angazhimin e lartë dhe të dukshëm të 
sindikatës ndaj barazisë gjinore. Një gjë e tillë 
është e domosdoshme për suksesin e planit të 
veprimit dhe për të siguruar që gratë dhe 
burrat në të gjitha nivelet e sindikatave të kenë 
informata dhe ndërgjegjshmëri në lidhje me 
përfitimet dhe angazhimin në vendimmarrjen e 
balancuar gjinore.

LISTA 
KONTROLLUESE 
PER ELIMINIMIN 
E DISKRIMINIMIT  
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n�Dukshmëria - A mund të dëgjohet apo 
përfshihet zëri i gruas në të gjitha raportet, 
fjalimet, takimet dhe publikimet tuaja? 

n�Eliminimi i pengesave: A i kuptoni plotësisht 
barrierat, të cilat i pengojnë gratë të 
anëtarësohen, të marrin pjesë, të flasin apo të 
konkurrojnë për ndonjë pozitë udhëheqëse në 
sindikatën tuaj? 

n�Udhëheqja - A janë burrat në pozita 
udhëheqëse aktiv në promovimin e 
ndryshimeve? Çfarë bëni për të siguruar se 
burrat i kuptojnë çështjet gjinore? 

n�Strukturat e grave – A janë strukturat e 
grave dhe përfaqësuesit e anëtarëve gra të 
integruara plotësisht në strukturat 
vendimmarrëse të sindikatave? 

n�Synimi - A vendosni caqe për aktivitetet dhe 
shërbimet tuaja? A sfidohen gratë për t'u 
përfshirë më shumë? A e pranoni se veprimi 
pozitiv mund të jetë i nevojshëm nëse doni të 
arrini vetëm rezultate?

VEPRIMET - 
ÇFARË MUND TË BËHET? 

n�Mbani statistika të ndara për gratë dhe burrat 
në të gjitha pozitat dhe monitoroni përparimin 
që bëhet në aspektin e barazisë.

n�Shqyrtoni procesin zgjedhor për ta kuptuar pse 
gratë nuk mund të ecin përpara ose nuk 
zgjedhën dhe bëni ndryshime me anë të 
këshillimit dhe trajnimit për të inkurajuar 
përparimin.

n�Aty ku përparimi është i ngadaltë, ndryshoni 
rregullat, krijoni vende të reja, caktoni 
objektiva ose kuota, përkrahni dhe trajnoni 
gratë për të marrë pozita.

n�Përfshini gratë dhe burrat në ekipet 
negociuese, dhe u ofroni atyre trajnime

n�Edukoni burrat në pozita udhëheqëse lidhur 
me çështjet gjinore, zhvilloni shkathtësitë e 
tyre dhe kuptoni se si të arrini përparim.

n�Krijoni politika për të mbështetur veprimet 
pozitive. 

n�Përmirësimi i balancës gjinore: lista 
kontrolluese e fushave që duhet mbuluar në 
një plan veprimi 

n�Përcaktoni synimet e sindikatës për balancën 
gjinore. 

n�Konsideroni dhe diskutoni se si mund të 
arrihet ekuilibri gjinor në strukturat 
udhëheqëse dhe vendimmarrëse të sindikatës 
dhe në ekipet e negociatave kolektive.

n�Politika e organizatës - A ka organizata një 
politikë të qartë për të gjitha aspektet e 
barazisë gjinore duke përfshirë politikën për 
promovimin e integrimit të grave?

n�Përdorimi i fondeve - A ofrohet financim i 
mjaftueshëm për të kryer të gjitha aspektet e 
politikës gjinore?

n�Procedurat, zbatimi i politikës në praktikë 
- Si zbatohet praktika e politikës gjinore? A 
ofron me të vërtetë udhëzime për të gjitha 
aktivitetet tuaja?

n�Të kuptuarit e nevojave - A ka boshllëqe të 
konsiderueshme në anëtarësimin tuaj? Si i 
këshilloni anëtarët? A ju ndihmojnë praktikat 
tuaja të këshillimit për t'i kuptuar nevojat e 
grave?

n�Marrja e vendimeve - A janë të përfaqësuara 
siç duhet gratë në marrjen e vendimeve ose 
përcaktimin e prioriteteve? A e konsideroni në 
mënyrë të rregullt ndikimin e aktiviteteve tuaja 
tek anëtarët e juaja gra?

n�Monitorimi i informacionit -  A mblidhni 
informacione të mjaftueshme rreth grave dhe 
burrave për të monitoruar aktivitetet sipas 
gjinisë? A i konsultoni shifrat e monitorimit 
kur merrni vendime? A i përdorni rregullisht 
këto të dhëna për të vlerësuar efektivitetin e 
aktiviteteve tuaja kryesore?


