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QKSGJ ka kontribuar në përfshirjen gjinore që nga viti 2002 dhe bën përpjekje vazhdimisht për arritjen e 
barazisë gjinore në Kosovë. Ajo ka qenë nismëtare për të ndryshuar sistemin diskriminues, normat shoqërore 
dhe standardet e dyfishta, dhe është shumë aktive në monitorimin e institucioneve publike. Misioni i QKSGJ-
së është integrimi i perspektivës gjinore në të gjitha analizat, programet dhe politikat e të gjitha sektorëve 
të shoqërisë kosovare përmes ngritjes së vetëdijes për çështje gjinore, zhvillimit të studimeve gjinore, dhe 
përmes sigurimit të përfshirjes së politikave të ndjeshme nga aspekti gjinor; përmes hulumtimeve, zhvillimit të 
politikave, avokimit dhe lobimit.
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Equal Rights for All Coalition 
Koalicioni të drejta të barabarta për të gjithë (ERAC) bashkon shtatë (7) OJQ-të që punojnë në fushën e sundimit të 
ligjit dhe të drejtave themelore në bashkëpunim të ngushtë me nëntëmbëdhjetë (19) OJQ të angazhuara kryesisht në 
nivel lokal, me një fokus të veçantë në krijimin e një rrjeti të qëndrueshëm të OJQ-ve që janë aktive në mbrojtjen 
dhe promovimin e të drejtave themelore të grupeve të rrezikuara dhe/ ose të margjinalizuara (GRM-ve). Fokus 
specifik i projektit janë grupet si në vijim: të gjitha komunitetet jo-shumicë në Kosovë, gratë, rinia, dhe pjesëtarët e 
komunitetit LGBT. Edhe pse punojnë apo shtrijnë veprimet e tyre në tema dhe çështje të ngjashme, këtyre OJQ-
ve u mungon bashkëpunimi dhe shpesh përqendrimi i punës së tyre është i ndarë në bazë të grupeve të veçanta 
të synuara, me të cilat punojnë ato, apo i ndarë sipas rajoneve ku ato shtrijnë aktivitetet e tyre. Me krijimin e një 
bashkëpunimi strukturor në mes të OJQ-ve të përzgjedhura dhe me ofrimin e mundësive formale për mësim të 
vazhdueshëm, veprimi gjeneron shkëmbimin e njohurive dhe përvojës në mes të OJQ-ve (duke përfshirë përvojën 
në çështjet institucionale), për të forcuar kapacitetet e tyre për avokim me institucionet qendrore dhe komunale, 
dhe për të rritur dukshmërinë e tyre në terren.

Anëtarët e ERAC janë organizatat e mëposhtme: 
•	 Qendra	Evropiane	për	Çështje	të	Minoriteteve	në	Kosovë	-	Lidere	e	Koalicionit	të	drejtat	e	barabarta	për	të	

gjithë;
•	 Qendra	për	zhvillimin	e	grupeve	shoqërore;
•	 Qendra	për	Barazi	dhe	Liri	të	pjesëtarëve	të	komunitetit	LGBT	në	Kosovë;
•	 Qendra	Kosovare	për	Studime	Gjinore;
•	 Nisma	e	të	Rinjve	për	të	Drejtat	e	Njeriut;
•	 Glocal	Kosova;
•	 Centre	Qendra	për	Ndihmë	Juridike	dhe	Zhvillim	Regjional.

Klauzolë e përgjegjësisë
Ky publikim është botuar me asistencë të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e 
vetme e ECMI Kosovo dhe në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

E drejta autoriale
© Koalicioni të drejta të barabarta për të gjithë (ERAC), korrik 2018. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë 
pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, ruhet në një sistem të rikthimit ose të transmetohet në asnjë 
formë ose me çfarëdo mjeti, elektronik, mekanik, foto-kopjimi, regjistrimi ose ndryshe, pa lejen paraprake të 
ERAC-ut.
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Barazia gjinore është një nga të drejtat themelore e përcaktuar nga Kushtetuta e Kosovës. 
Shërbimi civil i Kosovës është organi kryesor administrativ që është përgjegjës për zbatimin e 
politikave dhe legjislacionit në Kosovë dhe duhet të jetë në vazhdimësi i përditësuar për të kryer 
punën e tij. Prandaj, duhet të parashihen programe të trajnimit në tema të ndryshme në mënyrë 
që shërbyesit civil të pajisen me njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme për të qenë një shërbim 
i barabartë brendapërbrenda dhe gjithashtu për njerëzit të cilëve iu shërbejnë.

Qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për trajnime 2016-2020 që nuk ka asnjë fjalë të vetme 
të përmendur lidhur me barazinë gjinore ose çështjet gjinore. Asnjë nga objektivat e saj nuk lidhet 
me barazinë gjinore ose njeh çështjet gjinore si çështje ndërsektoriale. Për më tepër, sipas të 
gjeturave tona, nuk ka pasur asnjë trajnim për çështje gjinore në vitin 2015 dhe 2016. Trajnimet 
e vetme të mbajtura ishin në vitin 2017 ku mori pjesë vetëm përafërsisht 0.6% e gjithë shërbimit 
civil (103 nga 18,321 shërbyes civil).

Përveç kësaj, trajnimet për barazi gjinore u mbajtën vetëm për zyrtarë për barazi gjinore dhe disa
zyrtarë tjerë nga departamentet tjera; megjithatë, është shqetësuese që kishte zyrtarë për barazi 
gjinore që nuk ishin të informuar për trajnimet e mbajtura. Për më tepër, zyrtarët për barazi 
gjinore nuk përfshihen në proceset politikëbërëse brenda institucioneve të tyre siç përcaktohet 
me legjislacion. Për fund, nuk ka një bashkërendim të duhur të programeve të trajnimeve të 
organizuara nga akterët e ndryshëm që funksionojnë në Kosovë dhe nuk ka marrëveshje me 
shkrim mes Agjencisë përgjegjëse për Barazi Gjinore dhe Institucionit të Kosovës përgjegjës për 
Administratën Publike.

Prandaj, Qendra Kosovare për Studime Gjinore rekomandon hapat në vijim për të përmirësuar 
situatën aktuale sa i përket programeve të trajnimit për çështje gjinore për administratën publike 
të Kosovës:

Agjencia për Barazi Gjinore dhe Instituti i Kosovës për Administratë Publike duhet të zyrtarizojnë 
bashkëpunimin e tyre përmes një Memorandumi të Mirëkuptimit për çështjet gjinore;

• Instituti i Kosovës për Administratë Publike duhet t’i bashkërendojë të gjitha programet e 
trajnimit të organizuara për administratën publike;

• Programet e trajnimit për çështje gjinore duhet të organizohen sistematikisht dhe të jenë 
gjithëpërfshirëse;

• Instituti i Kosovës për Administratë Publike duhet t’i mbajë të dhënat për trajnimet e mbajtura 
të ndara sipas seksit;

• Strategjia për trajnime për shërbyesit civil duhet të rishikohet dhe të përfshihet aspekti gjinor; 
dhe
•	 Një	Udhëzim	Administrativ	i	ri	dhe	më	i	hollësishëm	duhet	të	hartohet	për	procedurat	e	trajnimit	

dhe angazhimit të trajnerëve nga Instituti i Kosovës për Administratë Publike.
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HYRJE

Shërbimi civil në Kosovë është organi kryesor administrativ përgjegjës për zbatimin e politikave  
dhe sigurimin e rregullave dhe procedurave. Si i tillë, shërbimi civil detyrohet të mbajë dhe pasqyrojë 
parimet e përcaktuara në kushtetutë, ndër të tjera, edhe të barazisë gjinore. Për funksionimin 
adekuat dhe efektiv të shërbimit civil në pajtim me legjislacionin në Kosovë, është thelbësore 
të sigurohet që shërbyesit civil janë mjaftueshëm të kualifikuar dhe të rikualifikuar. Për ta bërë 
këtë, si shërbyesit civil të përhershëm edhe ata/ato në periudhë provuese duhet t’iu nënshtrohen 
trajnimeve	përkatëse	për	pozitat	e	tyre	të	caktuara.	Një	nga	qëllimet	kryesore	të	trajnimit	është	
të garantojë që shërbimi civil ofron shërbime administrative për të gjithë qytetarët e Kosovës pa 
asnjë diskriminim, përfshirë atë gjinor.

Për të siguruar që shërbimi civil i Kosovës vepron në mënyrë të barabartë dhe jodiskriminuese siç
kërkohet me ligj, është e nevojshme që çështjet gjinore të trajtohen veçanërisht në programe 
trajnimi ku marrin pjesë shërbyesit civil. Kjo për shkak se parimet e lartpërmendura mund 
të mbahen vetëm nëse ato përkthehen në praktikë të përditshme të shërbimit civil, që është 
e mundur vetëm nëse shërbyesit civil udhëzohen se si të parandalojnë pabarazinë dhe/ose 
diskriminimin gjinor. Gjithashtu, nuk mjafton nëse vetëm një pjesë e zyrtarëve të shërbimit civil 
trajnohen për këto çështje, pasi që parimet kushtetuese të barazisë gjinore duhet të pasqyrohen 
tërësisht	në	praktikën	e	shërbimit	civil.	Në	vend	të	kësaj,	është	thelbësore	që	të	gjithë	shërbyesve	
civil t’iu mësohet si t’i zbatojnë parimet e barazisë gjinore në detyrat e tyre ditore, në mënyrë që 
shërbimet administrative në Kosovë në të vërtetë të ofrohen në mënyrë efektive dhe të barabartë 
për të gjithë qytetarët.

Prandaj, çfarëdo legjislacioni ose strategji që lidhet me trajnimin e shërbyesve civil duhet të 
përmend dhe të shtjellojë metodat përmes të cilave çështjet gjinore janë të përfshira në trajnimin 
e	këtyre	 të	 fundit.	Nëse	 kjo	nuk	ndodh,	 nuk	 ka	ndonjë	mënyrë	për	 të	 garantuar	që	parimet	 e	
barazisë gjinore në fakt janë duke u mbajtur në praktikën e shërbimit civil të Kosovës. Për më tepër, 
në shumë organizata, trajnimi shihet si një veprimtari e shtrenjtë për t’u organizuar; megjithatë, 
kjo është një nga mënyrat për të menaxhuar burimet njerëzore dhe gjithashtu për të mbajtur 
nëpunësit	më	të	mirë.	Në	fund,	të	qenit	të	trajnuar	për	çështje	gjinore	dhe	zbatimi	i	kërkesave	
kushtetuese për barazi gjinore siguron një mjedis pune të ndjeshëm nga aspekti gjinor që është 
mirëpritës për të gjithë.

Strategjia aktuale për trajnime për shërbyesit civil nuk i referohet askund çështjeve gjinore as si 
temë e veçantë për t’u trajtuar as si çështje ndërsektoriale. Për më tepër, nëse ndonjë trajnim 
për çështje gjinore organizohet, ai organizohet për zyrtarë për barazi gjinore dhe jo për të gjithë 
administratën	publike.a	Çështjet	gjinore,	megjithatë,	nuk	janë	çështje	që	duhet	të	trajtohen	vetëm	
nga ata/ato zyrtarë/e dhe konsiderohet e rëndësishme që e tërë administrata publike të jetë e 
vetëdijshme dhe e informuar për konceptet gjinore, barazinë gjinore dhe aspektet tjera gjinore të 
cilat ata/ato duhet t’i zbatojnë në punën e tyre të përditshme.
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METODOLOGJIA

Qendra Kosovare për Studime Gjinore angazhoi një eksperte të jashtme për të kryer këtë hulumtim,
përfshirë shqyrtimin e literaturës, intervistat dhe anketën, si dhe hartimin e këtij raporti për 
programet e trajnimit për çështje gjinore për administratën publike të Kosovës.

Metodologjia e përdorur për kryerjen e këtij hulumtimi përbëhej nga një qasje e metodës së përzier 
ku	u	përdorën	edhe	analiza	e	përmbajtjes	apo	shqyrtimi	i	literaturës	edhe	intervistat.	Ndërthurja	
e këtyre metodave ka ofruar materialin për rezultatet përfundimtare të hulumtimit, bazuar në të 
cilat jepen rekomandimet.

Fillimisht, u identifikuan të gjitha institucionet dhe programet relevante të trajnimit për këtë 
hulumtim.

Kjo nënkupton që të gjitha institucionet publike që kanë mandat për të trajnuar, kualifikuar dhe 
rikualifikuar personelin e tyre u përfshinë në hulumtim. Pastaj, u zhvillua shqyrtimi i literaturës 
nga legjislacioni përkatës dhe raportet dhe hulumtimet e mëparshme që u plotësuan me një 
intervistë gjysmë të strukturuar me Drejtoren ekzekutive të Institutit të Kosovës për Administratë 
Publike. Emaile pasuese me pyetje iu dërguan Drejtorit për Trajnime në IKAP, përgjigjet e të cilit 
janë të përfshira në raport.

Anketa iu dërgua të gjithë zyrtarëve për barazi gjinore në ministritë dhe komunat e Kosovës si dhe
institucionet tjera publike nga 62 kontaktet e pranuara nga Agjencia për Barazi Gjinore. Ia vlen të
përmendet që nuk kishte person kontaktues për Ministrinë e Punëve të Jashtme. Shpjegime më 
të hollësishme jepen tek kapitulli Të gjeturat.

Së fundmi, synimi i këtij hulumtimi ishte të krijojë rekomandime të qarta se si të fuqizohen, 
zbatohen dhe, kur është e mundur, të rregullohen më mirë programet ekzistuese të trajnimit në 
fushën e çështjeve gjinore.
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KORNIZA LIGJORE

Kushtetuta e Kosovës qartazi siguron të drejta të barabarta dhe liri qytetare për të gjithë qytetarët 
dhe përkufizon barazinë gjinore si parim themelor të zhvillimit demokratik të Kosovës (Kuvendi 
i Kosovës, 2008). Barazia e plotë e qytetarëve para ligjit dhe ndalimi i diskriminimit në çfarëdo 
baze, përfshirë gjininë, janë më tutje të paraqitura në të drejtat dhe liritë themelore në Kushtetutë 
(Neni	24,	Kushtetuta	e	Kosovës).	Për	më	tepër,	Kushtetuta	e	Kosovës	kërkon	barazi	gjinore	sa	i	
përket përbërjes së shërbimit civil.

Në	vitin	2015	Kuvendi	i	Kosovës	miratoi	Ligjin	Nr.	05/L-020	për	Barazi	Gjinore	(Kuvendi	i	Kosovës,	
2015) për të garantuar, mbrojtur dhe promovuar vlerën themelore të barazisë gjinore dhe për 
të eliminuar diskriminimin gjinor në të gjitha sferat publike dhe private të jetës shoqërore. Për 
t’u siguruar që ruhet barazia gjinore dhe eliminohet diskriminimi gjinor, ky Ligj identifiko masat 
e përgjithshme dhe të veçanta që duhet të respektohen nga të gjitha institucionet publike të 
Kosovës. Përveç kësaj, saktësohen mekanizmat institucional për mbrojtjen dhe shtimin e barazisë 
gjinore, përfshirë themelimin e një Agjencie ekzekutive për Barazi Gjinore (ABGJ) që vepron në 
kuadër të Zyrës së Kryeministrit, si dhe caktimin e personave të caktuar në ministri dhe komuna 
përgjegjës për barazi gjinore. Ligji gjithashtu njëjtë përkufizon detyrimet e punëdhënësve dhe 
institucioneve edukative për të siguruar mbrojtjen dhe zbatimin e parimeve të barazisë gjinore në 
organizatat përkatëse.

Bazuar	 në	 dispozitat	 kushtetuese	 për	 shërbimin	 civil,	 Ligji	 Nr.	 03/L-149	 për	 Shërbimin	 Civil	
rregullon statusin dhe kushtet e punësimit të shërbyesve civil si dhe “organizimin dhe menaxhimin 
e përgjithshëm” të shërbimit civil. Sipas legjislacionit, të gjithë shërbyesit civil në periudhë 
provuese duhet t’i nënshtrohen trajnimit për pozitën e tyre përkatëse. Pas periudhës provuese, 
Ligji kërkon më tutje që shërbyesit civil t’i nënshtrohen ngritjes së kapacitetit dhe trajnimeve të 
organizuara përbrenda, që konsiderohet të jetë e detyrueshme për të gjithë shërbyesit civil dhe 
ekuivalente me detyrat e tyre profesionale. Përgjegjësia për trajnimet dhe politikat e ndërlidhura 
brenda shërbimit civil i bie ministrisë përgjegjëse për administratë publike. Për më tepër, Instituti 
i Kosovës për Administratë Publike (IKAP) është përgjegjës për zbatimin e trajnimit dhe edukimit, 
sipas	Ligjit	Nr.	04/L-221	për	Institutin	e	Kosovës	për	Administratë	Publike.	Më	tutje	i	përfshirë	në	
Ligjin për Shërbim Civil është E drejta për trajtim të barabartë dhe mundësi për zhvillim të karrierës, 
që kërkon që shërbyesit civil të trajtohen në mënyrë të barabartë në të gjitha aspektet përkatëse 
pa marrë parasysh dallimet e tyre, përfshirë seksin. Prandaj, është detyra e administratës publike 
të mënjanojë çfarëdo pengese për mundësi ose trajtim të barabartë.

Si institucion përgjegjës për trajnim brenda shërbimit civil, Ministria e Administratës Publike 
publikoi një Strategji për trajnim të shërbyesve civil për 2016-2020 (më tutje: Strategjia për trajnim). 
Strategjia për trajnim - e bazuar në Ligjin për Shërbim Civil - synon të përmirësojë strategjinë 
e mëparshme nga viti 2011-2013 për të “krijuar një administratë moderne, profesionale dhe 
kompetente në nivel qendror dhe lokal” dhe “për të ofruar shërbime administrative në mënyrë 
efektive për të gjithë qytetarët pa asnjë diskriminim”. Megjithatë, asnjë nga pesë objektivat e kësaj 
Strategjie për trajnim nuk e përmend barazinë gjinore ose çështjet gjinore si pjesë të trajnimit. 
Sipas	Strategjisë	për	trajnim,	janë	identifikuar	nëntë	(9)	fusha	të	trajnimit	si	të	detyrueshme	dhe	
gjashtë (6) si me zgjedhje nga të anketuarit e tyre (Qeveria e Kosovës, 2015) por asnjë nga 15 
fushat nuk është për çështje gjinore ose ka çështjet gjinore si çështje ndërsektoriale. Për më tepër, 



11Programet e trajnimit për çështje gjinore për administratën publike të Kosovës

Strategjia për trajnim gjithashtu thekson se nuk ka dëshmi sistematike të trajnimeve të mbajtura 
as nga shërbyesit publik në nivel qendror as në atë komunal dhe nuk ka një bazë të dhënash në 
asnjë	ministri	 ku	 ruhen	 të	dhënat	e	 tilla	për	 trajnime.	Në	anën	 tjetër,	pjesëmarrësit	e	 trajnuar	
të anketuar për Strategjinë për trajnim kanë raportuar nivel të dobët të trajnimeve të ofruara 
nga IKAP, mungesë ndërveprimi, shembujsh praktik, dhe trajnerë jo të kualifikuar mjaftueshëm. 
Plani i veprimit për zbatimin e Strategjisë për trajnim (Qeveria e Kosovës, 2016a) ofron një listë 
të institucioneve të përfshira; megjithatë, Agjencia për Barazi Gjinore nuk është në atë listë, që 
nënkupton që ajo as nuk është marrë parasysh si akter në zbatimin e Strategjisë për trajnim të 
shërbyesve civil.

Instituti i Kosovës për Administratë Publike, për më tepër, është përgjegjës për të përkrahur 
ministrinë përgjegjëse për administratë publike në përgatitjen e strategjive për trajnim të 
shërbyesve civil dhe për të trajnuar si shërbyesit civil në nivel qendror edhe në atë lokal. 
Gjithashtu, IKAP duhet të bashkërendojë të gjitha veprimtaritë e donatorëve në fushën e trajnimit 
në	shërbimin	civil	 (Kuvendi	 i	Kosovës,	2014).	Së	 fundmi,	ky	 institucion,	përgjegjës	për	 trajnim,	
duhet të mbajë edhe të dhëna për trajnimet dhe programet e zbatuara nga IKAP.

Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarëve përkatës për barazi gjinore në ministri dhe komuna 
rregullohen nga një Rregullore (Qeveria e Kosovës, 2016) që përcakton qartë rolin dhe detyrat 
e tyre në promovimin e barazisë gjinore, pjesëmarrjes në hartimin e politikave, programeve dhe 
planeve të institucioneve të tyre përkatëse, si dhe propozimin për programe trajnimi që duhet të 
marrin pjesë vetë këta zyrtarë dhe kolegët e tyre.

Instituti i Kosovës për Administratë Publike është përgjegjës për të angazhuar trajnerë për të 
mbajtur trajnime për administratën publike të Kosovës, përfshirë si nivelin qendror edhe atë lokal. 
Angazhimi	i	trajnerëve	rregullohet	me	Udhëzimin	Administrativ	Nr.	MSHP.	2004/09	për	Pagesën	
e Trajnerëve të Angazhuar në Institutin e Kosovës për Administratë Publike (Institucionet e 
Përkohshme të Vetëqeverisjes) që përfshin edhe kërkesat për trajnerë, angazhimin e trajnerëve 
të jashtëm, kategorizimin e tyre, pagesën e trajnerëve dhe materialet e trajnimit.

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) u kontraktua nga GIZ për të hartuar një Planprogram për Barazi 
Gjinore i kërkuar nga IKAP që u përfundua në vitin 2016 dhe synon të zhvillojë njohurinë dhe 
shkathtësitë e shërbyesve civil për të kryer përgjegjësitë e tyre ligjore drejt përparimit të barazisë 
gjinore në Kosovë sipas kornizës ekzistuese ligjore për barazi gjinore. Planprogrami shërben si 
material trajnimi për shërbyesit civil dhe përfshin koncepte kyçe si dhe kornizën e zbatueshme 
ligjore në Kosovë si dhe praktikimin e njohurive. Planprogrami gjithashtu ofron shembuj dhe 
literaturë shtesë për këtë çështje.
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TË GJETURAT

Siç u theksua në metodologji, një intervistë gjysmë e strukturuar u zhvillua me Drejtoren ekzekutive 
të IKAP-it ku u diskutuan programet e trajnimit në më shumë hollësi. Drejtorja ekzekutive e 
IKAP-it gjithashtu shpjegoi procesin e caktimit të prioriteteve dhe ofroi informata shtesë për 
këtë çështje. Sipas Drejtores ekzekutive të IKAP-it, vlerësimet e performancës që kryhen çdo 
vit për shërbyesit civil janë informatat themelore që përdoren për të planifikuar dhe organizuar 
trajnime. Sipas ligjeve dhe rregulloreve, vlerësimet e performancës dërgohen te Departamenti për 
Administrim	të	Shërbimit	Civil	(DASHC)	në	MAP,	i	cili	harton	politika	dhe	strategjinë	për	trajnim.	
IKAP-i	bashkërendohet	me	DASHC-në	dhe	i	caktojnë	prioritetet	dhe	i	harmonizojnë	me	të.

Kur	flitet	për	angazhimin	e	trajnerëve,	IKAP	bazohet	në	Udhëzimin	Administrativ	2004/9.	Sipas	
Drejtorit për Trajnime në IKAP, ata së pari angazhojnë trajnerë të brendshëm nga IKAP; pastaj, 
nëse askush nuk është i/e përshtatshëm/me, IKAP kërkon trajnerë nga administrate publike, 
trajnerë të jashtëm ose, në fund, trajnerë ndërkombëtar.

Për periudhën e përfshirë nga hulumtimi, sipas Drejtorit për trajnime në IKAP, nuk ka pasur asnjë 
trajnim të organizuar në vitin 2015 ose 2016 por gjatë kësaj kohë institucioni në bashkëpunim 
me ABGJ-në, GIZ- in dhe RrGK-në kanë kryer analizën e nevojave për trajnime. Megjithëse ABGJ-
ja ka mandat për të hartuar, zbatuar, propozuar, bashkërenduar dhe monitoruar politikat publike 
vendore dhe ndërkombëtare për barazi gjinore, ajo nuk ka një Memorandum të Mirëkuptimit 
të nënshkruar me IKAP- in për trajnime në çështje gjinore i cili do t’i caktonte detyrat dhe 
përgjegjësitë e të dyja institucioneve për të rregulluar këtë bashkëpunim dhe për të përmirësuar 
situatën aktuale.

Në	vitin	2017	u	mbajt	një	trajnim	për	trajnerë	me	15	pjesëmarrës	(14	gra	dhe	1	burrë)	i	pasuar	nga	
gjashtë trajnime dy-ditore me pjesëmarrjen e 88 shërbyesve civil (63 gra dhe 25 burra) si zyrtarë 
për barazi gjinore, zyrtarë për të drejta të njeriut, zyrtarë të burimeve njerëzore dhe zyrtarë nga 
zyrat ligjore. Programet e trajnimit u organizuan në bashkëpunim me GIZ-in dhe IKAP-i shpenzoi 
vetëm rreth 300 Euro.
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TË GJETURAT NGA ANKETA

Pyetësori u dërgua përmes postës elektronike (email) tek zyrtarët për barazi gjinore në komuna, 
ministri dhe agjencitë e pavarura nga lista e pranuar nga ABGJ-ja. Ai përfshiu pyetje lidhur me 
seksin e të anketuarve, përvojën e tyre të punës, pyetje lidhur me organizimin e trajnimeve 
dhe pyetje lidhur me rolin e tyre dhe përfshirjen në politikëbërje brenda institucioneve të tyre. 
Pyetësori gjithashtu përfshiu pyetje për mendimin e zyrtarëve për barazi gjinore për nevojat e 
tyre dhe të shërbyesve publik për trajnimet për çështje gjinore.

Në	përgjithësi	u	pranuan	28	përgjigje,	një	nga	to	nga	një	zyrtare	serbe	për	barazi	gjinore.	Shumica	
e	të	anketuarve	ishin	gra,	domethënë	89.3%,	përderisa	vetëm	10.7%	ishin	burra,	ose	25	gra	dhe	
tre burra përkatësisht.

Figura 1: Seksi i të anketuarve

Shumica	e	të	anketuarve	punojnë	për	komunat,	domethënë	15	prej	tyre,	përderisa	9	të	anketuar	
tjerë	 punojnë	 për	ministritë.	 Një	 numër	 i	 barabartë	 (2)	 i	 të	 anketuarve	 punon	 për	 agjencitë	 e	
pavarura ose, përkatësisht, nuk iu përgjigj pyetjes.

Femër

SEKSI

Mashkull

89.30%

10.70%
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Figura 2. Ku punojnë të anketuarit

Një	nga	të	anketuarit	ka	punuar	në	këtë	pozitë	për	më	pak	se	tri	vite,	prandaj	përgjigjet	lidhur	me
trajnimet e mbajtura nuk është marrë parasysh pasi që nuk mund të jemi të sigurtë nëse 
e anketuara ka informata për të gjitha vitet e mëparshme apo jo. Megjithatë, pjesa tjetër e 
përgjigjeve përfshihet në analizë.

Shumica e të anketuarve (78%) thanë që ka pasur trajnime të organizuara në tri vitet e fundit 
në ose për institucionet e tyre. Vetëm 22% e të anketuarve thanë që nuk ka pasur trajnime të 
organizuara në tri vitet e fundit.

Figura 3. Trajnimet e organizuara në tri vitet e fundit

Komuna Ministria Agjenci e pavarur Pa përgjigje

INSTITUCIONI
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2 2
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Figura	4	më	poshtë	tregon	që	në	tri	vitet	e	fundit	96%	(27)	e	të	anketuarve	kanë	marrë	pjesë	në	
trajnime	për	çështje	gjinore	përderisa	vetëm	4%	(1)	e	të	anketuarve	nuk	ka	marrë	pjesë	në	ndonjë	
trajnim për çështje gjinore gjatë këtyre viteve.

Figura 4. A kanë marrë pjesë të anketuarit në ndonjë trajnim për çështje gjinore në tri vitet e fundit?

Megjithëse IKAP-i është institucioni përgjegjës për të trajnuar nëpunësit publik, ka donatorë dhe
organizata tjera që herë pas here organizojnë trajnime për tema të ndryshme, përfshirë çështjet 
gjinore, qoftë vetë ose në bashkëpunim me institucione të caktuara. Të anketuarit radhitën disa 
institucione	që	kanë	organizuar	trajnime	në	tri	vitet	e	fundit	si	UN	Women,	Agjencinë	e	Shteteve	të	
Bashkuara	për	Zhvillim	Ndërkombëtar	(USAID),	OSBE-në,	Ministrinë	për	Administrim	të	Pushtetit	
Lokal (MAPL) dhe ABGJ-në. Megjithatë, siç tregon Figura 5, shumica e trajnimeve të organizuara, 
përkatësisht e thënë nga 18 të anketuar, ishin nga donatorët në bashkëpunim me institucionin e 
të anketuarve, e pasuar afër nga trajnimet e organizuara nga IKAP-i (përgjigje e dhënë nga 13 të 
anketuar).

A KENI MARRË PJESË NË NDONJË  TRAJNIM 
PËR ÇËSHTJE GJINORE NË TRI VITET E FUNDIT ?

Po Jo

78%
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Figura 5. Kush i ka organizuar trajnimet?

Të anketuarit radhitën disa tema në të cilat ata/ato u trajnuan, siç tregohet në Figurën 7. Ata/ato
kryesisht morën pjesë në trajnime për Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor, Prona dhe Të drejtat në
trashëgimi dhe Barazi Gjinore.

Figura 6. Temat më të zakonshme të trajnimeve

Institucionet e Kosovës përgatisin plane pune bazuar në të cilat i zhvillojnë veprimtaritë e tyre. Të
anketuarit në anketën tonë u pyetën nëse ka programe trajnimi të parapara në ato plane pune në
institucionin	ku	ata/ato	punojnë.	Shumica	e	tyre,	përkatësisht	79%,	thanë	që	institucioni	i	tyre	ka
planifikuar trajnim të tillë, përderisa 21% e të anketuarve u përgjigjën që nuk është paraparë 
trajnim i tillë në planin e punës të institucionit të tyre.
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Figura 7. A parashihen programe të trajnimit?

Zyrtarët	për	barazi	gjinore,	sipas	Rregullores	12/2016,	Neni	8	(Qeveria	e	Kosovës,	2016),	gëzojnë	
të drejtën për të propozuar pjesëmarrje në veprimtari për ngritje të kapaciteteve, përfshirë 
trajnimet, për veten dhe nëpunësit publik. Kur u pyetën nëse kanë shfrytëzuar këtë të drejtë për 
të propozuar trajnim për çështje gjinore për kolegët e tyre, 78.6% e tyre thanë që e kanë përdorur, 
përderisa	21.4%	nuk	e	kanë	përdorur.	Nga	ata	që	e	kanë	përdorur	të	drejtën	e	tyre	për	të	propozuar	
trajnime, 72% e propozimeve të tyre janë marrë parasysh, kurse 28% jo.

Figura 8. A keni propozuar trajnim për çështje gjinore?

A PARASHIHEN TRAJNIME PËR ÇËSHTJE GJINORE 
NË PLANIN E PUNËS TË INSTITUCIONIT TUAJ ?
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Pritet që zyrtarët për barazi gjinore të bartin njohurinë e tyre tek kolegët siç parashihet në 
Rregulloren 12/2016. Kur u pyetën si e bëjnë atë, të anketuarit radhitën disa mënyra të bartjes së 
njohurisë për çështje gjinore tek nëpunësit tjerë publik. Mënyrat më të zakonshme ishin debatet, 
bisedat, rekomandimet dhe thirrjet për fushatë për respektimin e ligjit për të drejtat e njeriut.

Rregullorja 12/2016 gjithashtu përcakton të drejtën për zyrtarët për barazi gjinore, si në komuna 
edhe në ministri, për të qenë të përfshirë në veprimtaritë politikëbërëse në institucionin e tyre 
në mënyrë që të ofrojnë perspektivën gjinore në të gjitha dokumentet strategjike, politikat, 
programet, veprimtaritë dhe funksionet e institucionit. Është shqetësuese që më shumë se 1/3 e 
të anketuarve theksuan se nuk janë të përfshirë në këtë proces, përkatësisht 35.7% e tyre, kurse 
pjesa	tjetër	e	të	anketuarve,	64.3%,	theksuan	se	janë	të	përfshirë	në	procese	të	tilla.

Figura 9. A jeni i/e përfshirë në politikëbërje?

Dy pyetjet e fundit ishin të hapura ku të anketuarit u pyetën për të dhënë mendimin e tyre për 
nevojat për trajnim për veten si zyrtarë për barazi gjinore dhe nevojat për trajnim për kolegët e 
tyre. Zyrtarët për barazi gjinore konsiderojnë temat e trajnimeve në vijim të rëndësishme për 
punën e tyre të përditshme:

• Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor,
• Integrimi i perspektivës gjinore (me fokus të veçantë në politika dhe programe),
• Legjislacioni - në veçanti për Ligjin për Barazi Gjinore, Ligjin për kompensimin e viktimave të 

dhunës dhe Ligjin për mbrojtje nga diskriminimi,
• Përvojat e shteteve me barazi gjinore dhe shkëmbimi i përvojave me ta (përmes vizitave 

studimore),
• Menaxhimi i projekteve,
•	 Hartimi	i	politikave,	planeve	dhe	strategjive	me	aspektin	gjinor	të	përfshirë	në	to,

A JENI I/E PËRFSHIRË NË POLITIKËBËRJE 
NË INSTITUCIONIN TUAJ ?
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• Perspektiva gjinore në librat shkollor,
• Të drejtat e barabarta në trashëgimi dhe çështjet e pronave, dhe
• Tryeza të rrumbullakëta që promovojnë barazinë gjinore në institucionet shëndetësore.

Të anketuarve iu kërkua edhe të japin mendimin e tyre për nevojat për trajnim për kolegët e tyre. 
Temat për të cilat ata sugjeruan të organizohet trajnim ishin të ngjashme me ato që kërkuan për 
vete. Rekomandimi kryesor ishte trajnimi për barazi gjinore, i pasuar nga trajnimi për buxhetim 
gjinore dhe integrim të perspektivës gjinore. Rekomandimet tjera përfshinë çështjet gjinore dhe 
politikat dhe praktikat bashkëkohore si dhe të drejtat e pronës dhe trashëgimisë. Disa komente 
përfundimtare ishin për përfshirjen e drejtorëve të drejtorive komunale dhe udhëheqësve tjerë të 
departamenteve në mënyrë që barazia gjinore të jetë e suksesshme.
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PËRFUNDIMET

Megjithëse trajnimi kërkohet sipas legjislacionit të zbatueshëm për t’u zhvilluar vazhdimisht 
për shërbyesit civil, kjo nuk duket të ndodhë për administratën publike në Kosovë. Shqyrtimi i 
literaturës, anketa dhe intervistat e kryera dëshmojnë për këtë të gjetur. Me vetëm 88 shërbyes 
civil	që	janë	trajnuar	për	barazi	gjinore	nga	18,321	në	përgjithësi,	12,364	shërbyes	civil	në	nivel	
qendror	dhe	5,957	të	nivelit	lokal	(Qeveria	e	Kosovës,	2014)	barazia	gjinore	duket	larg	nga	të	qenit	
temë e përhapur gjerësisht në shërbimin civil.

Shërbyesit civil duhet vazhdimisht të trajnohen për zhvillimet më të reja për të gjitha aspektet e 
punës së tyre, përfshirë trajnimin për çështje gjinore, dhe duhet të përfshihen të gjithë shërbyesit 
civil	pa	marrë	parasysh	pozitat	e	tyre.	Nga	të	gjeturat	duket	që	kryesisht	zyrtarët	për	barazi	gjinore	
trajnohen për çështje gjinore; megjithatë, çështjet gjinore nuk kanë të bëjnë vetëm me ata zyrtarë 
por duhet të përhapen tek të gjithë shërbyesit civil përkundër pozitave të tyre.

Për më tepër, zyrtarët për barazi gjinore duhet të përfshihen kur institucionet hartojnë politikat, 
planet ose strategjitë e tyre kështu që ata/ato të ofrojnë perspektivën e tyre. Gjithashtu është e 
rëndësishme që zyrtarët për barazi gjinore të dëgjohen kur përgatitet buxheti për institucionin e 
tyre në mënyrë që të pasqyrojë një buxhet të përgjegjshëm gjinor dhe të përdoret për përfitim të 
gjithë popullsisë.

Të gjeturat tregojnë që jo të gjithë zyrtarët për barazi gjinore ishin të informuar për trajnimin 
e mbajtur nga IKAP për barazi gjinore në vitin 2017. Përveç kësaj, duket që ka disa trajnime të 
ndryshme të organizuara nga akterë të ndryshëm dhe nga intervista me Drejtoren ekzekutive të 
IKAP-it u kuptua që jo të gjitha ato programe trajnimi kalojnë përmes tyre, që duhet të ndodhë. 
Megjithëse, ekziston një besim që është duke u bërë shumë sa i përket barazisë gjinore dhe kjo 
temë është në të gjitha lajmet, të anketuarit në këtë anketë kërkuan që të organizohen më shumë 
trajnime në tema të ndryshme siç është paraqitur në figurën 6 më lartë.

Është shqetësuese që më shumë se 1/3 e zyrtarëve për barazi gjinore nuk janë të përfshirë 
në politikëbërje në institucionet e tyre, megjithëse kjo parashihet nga Rregullorja 12/2016 që 
rregullon detyrat dhe përgjegjësitë e këtyre zyrtarëve.

Së fundmi, temat e trajnimit të përmendura nga zyrtarët për barazi gjinore si të nevojshme për t’u
organizuar paraqesin një nivel të pakënaqshëm me njohurinë e përgjithshme që kanë jo vetëm 
shërbyesit e tjerë civil por edhe vetë zyrtarët për barazi gjinore.
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REKOMANDIMET

Qendra Kosovare për Studime Gjinore jep rekomandimet në vijim për të përmirësuar situatën sa i 
përket programeve të trajnimit për çështje gjinore:

•	 Agjencia për Barazi Gjinore dhe Instituti i Kosovës për Administratë Publike duhet të zyrtarizojnë 
bashkëpunimin e tyre përmes një Memorandumi të Mirëkuptimit për çështjet gjinore.	Nuk	ka	asgjë	
të shkruar mes këtyre dy institucioneve kryesore përgjegjëse për barazi gjinore dhe trajnim të 
shërbyesve	civil.	Një	Memorandum	me	shkrim	do	të	rriste	llogaridhënien	e	të	dyja	institucioneve	
dhe do t’i përcaktonte detyrimet e tyre drejt përmirësimit të shërbimit civil.

•	 Instituti i Kosovës për Administratë Publike duhet t’i bashkërendojë të gjitha programet e trajnimit 
të organizuara për administratën publike. Aktualisht, trajnimet mbahen nga lloj-lloj akterësh 
dhe KIPA nuk është e njoftuar me gjithçka që ndodh pasi që jo të gjitha palët e informojnë 
ose bashkëpunojnë me këtë institucion. Prandaj, duhet të bëhet e qartë për të gjitha palët e 
interesuara që ofrojnë trajnime për shërbyesit civil se duhet të bashkërendojnë ato me IKAP-in.

•	 Programet e trajnimit për çështje gjinore duhet të organizohen sistematikisht dhe të jenë 
gjithëpërfshirëse. Tani për tani, vetëm disa zyrtarë të caktuar, siç janë zyrtarët për barazi gjinore, 
zyrtarët për të drejta të njeriut, zyrtarët ligjor dhe/ose zyrtarët për burime njerëzore marrin 
pjesë në trajnime për barazi gjinore dhe ato nuk organizohen sistematikisht.

•	 Instituti i Kosovës për Administratë Publike duhet t’i mbajë të dhënat për trajnimet e mbajtura të 
ndara sipas seksit. IKAP duhet të mbajë të dhëna të ndara sipas seksit dhe të jetë e gatshme t’i 
ofrojë ato kur i kërkohet.

•	 Strategjia për trajnime për shërbyesit civil duhet të rishikohet dhe të përfshihet aspekti gjinor. Ka 
nevojë që Strategjia të rishikohet dhe të përfshihet perspektiva gjinore pasi që nuk është e ka 
aspektin gjinor të përfshirë dhe ai injorohet plotësisht.

•	 Një Udhëzim Administrativ i ri dhe më i hollësishëm duhet të hartohet për procedurat e trajnimit 
dhe angazhimit të trajnerëve nga Instituti i Kosovës për Administratë Publike.	 Udhëzimi	 i	 vjetër	
Administrativ nuk është aq i hollësishëm sa do të duhej për të sqaruar të gjitha procedurat që 
duhet të merren për trajnim dhe angazhim të trajnerëve.
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