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Gjinia
❖ E strukturuar nga shoqëria
❖ Mësohet përmes proceseve të
shoqërizimit
❖ Specifike sipas kontekstit dhe kohës
❖ E ndryshueshme
❖ Pjesë e kontekstit më të gjerë sociokulturor

Ndërlidhja gjinore
«Gjinia është hierarkike dhe prodhon pabarazi që
ndërlidhen me pabarazitë e tjera shoqërore dhe
ekonomike.
Diskriminimi me bazë gjinore ndërlidhet me faktorë të
tjerë të diskriminimit, siç janë etnia, statusi socioekonomik, aftësia e kufizuar, mosha, vendndodhja
gjeografike, identiteti gjinor dhe orientimi seksual, ndër
të tjera.
Kësaj i referohemi si ndërlidhje.»
OBSH Organizata Botërore e Shëndetit, https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1

Stereotipet gjinore
”.. Stereotipet gjinore janë (në fakt) ide të paracaktuara ku
meshkujve dhe femrave u caktohen në mënyrë arbitrare
karakteristika dhe role të përcaktuara dhe të kufizuara nga gjinia e
tyre. Stereotipet seksuale mund të kufizojnë zhvillimin e
talenteve dhe aftësive natyrore të djemve dhe vajzave, grave
dhe burrave, përvojat e tyre arsimore dhe profesionale, si dhe
mundësitë e jetës në përgjithësi. Stereotipet për gratë rezultojnë
dhe janë shkak i qëndrimeve, vlerave, normave dhe paragjykimeve
të rrënjosura thellë ndaj grave. Ato përdoren për të justifikuar dhe
ruajtur marrëdhëniet historike të pushtetit të burrave mbi gratë, si
dhe qëndrimet seksiste të cilat pengojnë përparimin e grave ...”
(EIGE, 2020, fq.1).

Barazia Gjinore
“... i referohet të drejtave, përgjegjësive dhe mundësive të
barabarta të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve. Barazia nuk do
të thotë që gratë dhe burrat do të bëhen të njëjtë, por që të drejtat,
përgjegjësitë dhe mundësitë e grave dhe burrave nuk do të varen
nga fakti nëse ata janë të lindur mashkull apo femër. Barazia gjinore
nënkupton që interesat, nevojat dhe përparësitë e grave dhe burrave
merren parasysh, duke njohur diversitetin e grupeve të ndryshme të
grave dhe burrave. Barazia gjinore nuk është çështje e grave, por
duhet të shqetësojë dhe angazhojë plotësisht burrat, si dhe gratë.
Barazia midis grave dhe burrave shihet si çështje e të drejtave të
njeriut dhe si parakusht dhe tregues i zhvillimit të qëndrueshëm me
fokus te njerëzit ... "(EIGE, 2020, p.1).

Integrimi gjinor
“... Shqyrtimi sistematik i dallimeve midis kushteve, situatave dhe nevojave të
grave dhe burrave në të gjitha politikat dhe veprimet e Komunitetit. Integrimi
gjinor është (ri)organizimi, përmirësimi, zhvillimi dhe vlerësimi i proceseve të
politikave, në mënyrë që perspektiva e barazisë gjinore të përfshihet në të gjitha
politikat, në të gjitha nivelet dhe të gjitha fazat, nga aktorët që normalisht
përfshihen në politikëbërje. Përfshirja e perspektivës gjinore është procesi i
vlerësimit të implikimeve që ka për gratë dhe burrat çdo veprim i planifikuar,
përfshirë legjislacionin, politikat ose programet, në të gjitha fushat dhe në të gjitha
nivelet. Është një mënyrë për t’i futur shqetësimet dhe përvojat e grave si dhe të
burrave në një dimension përfshirës të hartimit, zbatimit, monitorimit dhe
vlerësimit të politikave dhe programeve në të gjitha sferat politike, ekonomike dhe
shoqërore, në mënyrë që gratë dhe burrat të përfitojnë në mënyrë të barabartë
dhe pabarazia të mos përjetësohet. Qëllimi përfundimtar është arritja e barazisë
gjinore..."(EIGE, 2020, fq.1).

Buxhetimi gjinor

Buxhetimi gjinor mund të shihet si strategji
për të zbatuar integrimin gjinor në procesin
buxhetor

Stereotipet gjinore në BE

Eurobarometri (2017) Barazia Gjinore 2017 Barazia Gjinore, Stereotipet, dhe Gratë në
Politikë

Stereotipet gjinore mund të vërehen
në arsimin e lartë si dhe kërkimin
shkencor

❖ stereotipet gjinore si pengesë për arritjen e barazisë më të madhe gjinore.
❖ në moshën 15 vjeç, djemtë dhe vajzat pritet të ndjekin karrierën në fusha
stereotipe specifike për gjininë, pavarësisht nga lëndët në të cilat ata janë të
aftë (OECD, 2017)
❖ është provuar se stereotipet e paracaktuara në shkencë pengojnë vetëidentifikimin e grave të reja me lëndë dhe fusha akademike STIM dhe
gjithashtu ndikojnë negativisht në vetë-konceptimin dhe interesat e tyre mbi
lëndët. Këto, nga ana tjetër, i pengojnë studentet femra të zgjedhin degët
shkencore dhe të vazhdojnë karrierë në shkencë.
❖ gratë e reja nuk janë të përfaqësuara mjaftueshëm në shkencë, teknologji,
inxhinieri dhe matematikë (STIM). Gratë përbëjnë më pak se 20% të
aplikantëve në programet e nivelit të arsimit të lartë në shkenca kompjuterike
në vendet e OECD dhe vetëm rreth 18% të aplikantëve inxhinierikë. OECD
(2017).
Ndjekja e barazisë gjinore: një betejë e vështirë. Paris: Botimi i OECD.

Si është Barazia
Gjinore sot në botë?

Indeksi i
Pabarazisë
Gjinore (KB)

Indeksi Botëror i
hendekut Gjinor
Hendeku gjinor i
mbyllur

Indeksi i Barazisë
Gjinore OZHQ

Mesatarja

Hendeku gjinor për t’u mbyllur

HENDEKU I PËRGJITHSHËM GJINOR: Duke pasur parasysh 100% të nivelit të
plotë të barazisë gjinore në nivel global, Indeksi i Pabarazisë Gjinore i
Kombeve të Bashkuara shënon 56,1% (2018), Indeksi Botëror i Hendekut
Gjinor tregon 68,6% (2020), OZHQ-të (Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm)
Indeksi i Barazisë Gjinore shënon 65,7% (2019).
Burimi: UNDP (2019) Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim Raportet mbi Zhvillimin Njerëzor Të dhënat mbi Zhvillimin Njerëzor
(1990-2018)-Indeksi i Pabarazisë Gjinore
WEF (2018) Forumi Ekonomik Botëror Raporti Global i Dallimeve Gjinore 2020
Masat e Barabarta 2030 (2019) Shfrytëzimi i fuqisë së të dhënave për barazinë gjinore. Prezantimi i Indeksit Gjinor të OZHQ-ve EM2030
2019

Si është Barazia
Gjinore sot në Evropë?
Evropa perëndimore:
Amerika e Veriut:
Amerika Latine dhe
Karaibet:
Evropa Lindore dhe Azia
Qendrore:
Azia Lindore dhe
Paqësori:
Afrika Sub-sahariane:
Azia Jugore:
Lindja e Mesme dhe
Afrika Veriore:
Hendeku gjinor i
mbyllur

Hendeku gjinor për t’u mbyllur

HENDEKU GJINOR në Evropë: Evropa është gjithmonë ndër rajonet me indekset më të larta në botë. Me
ritmin aktual bota mund të arrijë barazinë e plotë gjinore brenda 99,5 vjetësh, Evropa Perëndimore për 54,4
vjet, për 59 vjet në Amerikën Latine dhe Karaibet, për 71 vjet e gjysmë në Azinë Jugore, për 95 vjet në
Afrikën Sub-Sahariane, për 107 vjet në Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore, për 140 vjet në Lindjen e
Mesme dhe Afrikën Veriore, për 151 vjet në Amerikë e Veriut dhe për 163 vjet në Azinë Lindore dhe
Paqësor.
Burimi: WEF (2020) Forumi Ekonomik Botëror Raporti Global për Dallimin Gjinor 2020

Si paraqitet Barazia Gjinore
në fushat kryesore?
Indeksi Botëror i
Hendekut Gjinor
Nën-indeksi i Shëndetit
dhe Mbijetesës
Nën-indeksi i Arritjes
Arsimore
Nën-indeksi i
Pjesëmarrjes dhe
Mundësive Ekonomike
Nën-indeksi i Fuqizimit
Politik

Hendeku gjinor i
mbyllur

Hendeku gjinor për t’u mbyllur

Nën-indeksi i HENDEKUT GJINOR:
Duke marrë parasysh katër nën-indekset
e Indeksit botëror të Hendekut Gjinor
2020, hendeku gjinor është pothuajse i
mbyllur në nivel botëror në zonat që
sigurojnë aktivitete riprodhimi dhe
përkujdesjeje
si
Shëndeti
dhe
Mbijetesa (i mbyllur me 95,7%) dhe
Arritja Arsimore (96,1%), ndërsa fushat
më afër aktiviteteve që kanë të bëjnë me
prodhimin ende kanë rrugë të gjatë për
të arritur barazinë gjinore: hendeku
është mbyllur vetëm me 58,8% në nënindeksin
e
Pjesëmarrjes
dhe
Mundësive Ekonomike dhe me 24,7%
për nën-indeksin e Fuqizimit Politik.

Burimi: WEF (2020) Forumi Ekonomik Botëror Raporti Global për Hendekun Gjinor 2020

Barazia gjinore në BE:
punë shtëpiake
Punë
shtëpiake:

•22 orë në javë punojnë gratë vs 9 orë burrat
•80% e përkujdesjes ofrohet në mënyrë informale, 75%
e tyre janë gra.

Burimi: Komisioni Evropian (2020). Bashkim i Barazisë: Strategjia e Barazisë Gjinore 2020-2025, COM (2020)

Barazia gjinore në BE:
Tregu i punës
Hendeku gjinor
në Tregun e
Punës

•+11,6% është diferenca midis shkallës të punësimit të grave dhe
burrave në BE
•Gratë përbëjnë 10% të punëtorëve të ndërtimit, 25% të bujqësisë,
pyjeve, peshkimit dhe transportit
•Burrat përbëjnë 25% të punonjësve në arsim dhe 20% të punonjësve
në aktivitetet shëndetësore dhe shoqërore

Burimi: Komisioni Evropian (2020). Bashkim i Barazisë: Strategjia e Barazisë Gjinore 2020-2025, COM (2020)

Barazia Gjinore në BE:
Ndarja në Arsim
Ndarja gjinore në
arsim dhe punë

•Ne vendet e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), 1
në 4 studentë me performancë të lartë në STIM pritet të vazhdojnë karrierën si
inxhinierë ose shkencëtarë, kurse gratë, 1 në 6
•1 në 3 vajza pritet të punojë si profesioniste e shëndetit, për djemtë raporti
është 1 në 8
•Raporti i burrave që punojnë në sektorin digjital është 3, 1 herë më shumë se i
grave.
•Vetëm 22% e programuesve të IA janë gra

Barazia Gjinore në BE:
Hendeku Gjinor i Pagave
Hendeku gjinor
në pagë

•15.7% Hendeku gjinor në pagë në BE
•30.1% Hendeku gjinor në pensione në BE

Burimi: Komisioni Evropian (2020). Bashkim i Barazisë: Strategjia e Barazisë Gjinore 2020-2025, COM (2020)

Barazia Gjinore në BE:
Vendimmarrja dhe politikat
Hendeku gjinor në
vendimmarrje dhe
politika

•Gratë përbëjnë 7.5% të Kryesuesve të Bordeve dhe 7.7%
të Drejtorëve Ekzekutivë në listën e kompanive më të
mëdha të BE.
•32.2% e deputetëve të parlamenteve kombëtare në BE
janë gra

Burimi: Komisioni Evropian (2020). Bashkim i Barazisë: Strategjia e Barazisë Gjinore 2020-2025, COM (2020)

Barazia gjinore në BE:
Dhuna kundër grave
Dhuna ndaj
grave

•33% e grave në BE kanë përjetuar dhunë fizike dhe/ose
seksuale
•22% e grave në BE kanë përjetuar dhunë nga një partner
intim
•55% e grave në BE janë ngacmuar seksualisht

Burimi: Komisioni Evropian (2020). Bashkim i Barazisë: Strategjia e Barazisë Gjinore 2020-2025, COM (2020)

BGJ në Kërkime Shkencore: Të
diplomuar në doktoraturë dhe punë në
Sh&T
Gratë kanë arritur 47,9% të të diplomuarve të
doktoratës në nivel BE në 2016, 68% të diplomuarve
të doktoratës në arsim, 21% në teknologjitë e
informacionit dhe komunikimit dhe 29% në TIK.

Profesionistë dhe teknikë

Shkencëtarë ose inxhinierë

Të diplomuar Të diplomuar të
Të diplomuar të
Të diplomuar në
të doktoratës doktoratës në arsim doktoratës në TIK Inxhinieri, prodhim dhe
ndërtim

Burimi: Komisioni Evropian, Drejtoria e Përgjithshme për Kërkimin dhe Inovacionin (2019) She Figures
2018

BGJ në Kërkimet
Shkencore: Studiuesit

Studiues

Studiues në
Sektorin Shtetëror

Studiues në
Sektorin e Arsimit
të Lartë

Studiues në Sektorin e
Ndërmarrjeve të Biznesit

Kushtet e ndryshme të punës të studiuesve dëshmojnë një prani më të lartë të
grave mes punonjësve me kohë të pjesshme (13% e grave dhe 8% e burrave)
dhe në "punësimin e pasigurt" (8,1% të grave dhe 5,2% të burrave), ndërsa
hendeku gjinor i pagave ka arritur në 17% të pagës më të ulët të grave në
krahasim me burrat (2014).
Burimi: Komisioni Evropian, Drejtoria e Përgjithshme për Kërkimin dhe Inovacionin (2019) She Figures
2018

BGJ në Kërkime Shkencore:
Karriera akademike

Në STIM (shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë) hendeku i karrierës midis
burrave dhe grave është edhe më i madh: gratë përfaqësojnë 37% të studentëve të
doktoratës, 39% e të diplomuarve të doktoratës 15% të pozicioneve akademike të klasës
A.

Hendeku i karrierës gjithashtu ndikon në pjesëmarrjen e grave në vendimmarrje: në vitin
2017 në BE gratë përbënin 22% të drejtuesve të institucioneve në sektorin e arsimit të
lartë, 27% të anëtarëve të bordeve të organizatave kërkimore dhe 20% vetëm të drejtuesve
të bordeve
Burimi: Komisioni Evropian, Drejtoria e Përgjithshme për Kërkimin dhe Inovacionin (2019) She Figures
2018

BGJ në Kërkime
Shkencore: Rezultatet
Botime në të gjitha fushat e Kërkimit&Zhvillimit

1:3

Hendeku gjinor domethënës përcakton gjithashtu rezultatet e kërkimit dhe
inovacionit, pasi, midis viteve 2013 dhe 2017, vetëm 32% e botimeve në të
gjitha fushat e K&ZH të kombinuara janë nga gra, me përqendrim më të lartë
në fushat e shkencave mjekësore dhe bujqësore. Mes shpikësve që përftojnë
patenta, raporti gra me burra është mesatarisht pak më shumë se një me tre,
ndërsa shkalla e suksesit të financimit në marrjen e granteve kërkimore është
më e lartë te drejtuesit meshkuj të ekipeve me 3%.
Burimi: Komisioni Evropian, Drejtoria e Përgjithshme për Kërkimin dhe Inovacionin (2019)She Figures 2018

Sistemi patriarkal deri
në shekullin e 18-të
BURRAT: Mbizotëronin dimensionin publik duke
mbajtur pushtetin parësor mbi burimet, pronën, punën e
paguar, drejtimin politik dhe autoritetin moral.

GRATË: prej tyre pritej të përmbushnin të gjitha
kërkesat e dimensionit privat, duke u kujdesur për
fëmijët dhe të moshuarit, duke bërë punët e shtëpisë.
Asnjë kontroll mbi trupat e tyre ose lindjet,
Asnjë reagim ndaj dhunës së burrave
Asnjë pronë private ose trashëgimi,
Asnjë e drejtë civile, asnjë votë
Pa arsim
Paguheshin minimalisht për punë jashtë familjes

Revolucioni Industrial
shekulli i 18-19-të
⮚ Rritja tronditëse industriale dhe ekonomike,
⮚ Sistemi i ri kapitalist
⮚ Ndryshimet shoqërore: eksod nga jeta rurale dhe
urbanizim intensiv.
⮚ Njerëzit e klasës punëtore ishin të paguar shumë
pak (gratë edhe më pak se burrat) dhe me kushte
shumë të vështira dhe jo të shëndetshme pune
⮚ Protestat dhe lufta e punëtorëve për më shumë të
drejta të barabarta,
⮚ Ngritja e lëvizjeve politike të frymëzuara nga
Marksizmi dhe Socializmi.
⮚ GRATË:
⮚ treg i punës të paguar në masë në punët e fabrikës
duke zëvendësuar punët e tyre tradicionale në shtëpi
(p.sh. tekstile ose industri ushqimore).
⮚ punët e shtëpisë u rritën për të kënaqur nevojat e
familjeve që punonin
⮚ Ndërgjegjësim i ri mbi statusin dhe të drejtat e punës

Vala e Parë e Feminizmit:
Protestueset për të drejtën e
votës
Vala e parë e Feminizmit, në shekullin XIX
dhe XX u përqendrua në përmbysjen e
pabarazive ligjore, kryesisht në të drejtën e
votës së grave. Lëvizja Suffragettes filloi në
1886-1887 dhe luftoi për të drejtat e grave
për të votuar. Vendi i parë që pranoi të
drejtën e votës universale për burrat dhe
gratë ishte Zelanda e Re në 1893, pastaj
Australia pasoi në 1902, Mbretëria e
Bashkuar në 1918, Shtetet e Bashkuara në
1920.

Lufta e Dytë Botërore:
Gjatë Luftës së Parë dhe mbi të gjitha, gjatë Luftës së
Dytë Botërore:
•
•

shumë gra hynë në tregun e punës, shpesh duke
zëvendësuar burrin në linjë në industrinë e luftës
morën pjesë në luftë si partizanë në disa vende ose në
shërbimin ushtarak jo luftarak në disa vende të tjera.

Pavarësisht se pas luftës shumë gra u kthyen në punët e
familjes, vetëdija e tyre shoqërore dhe ndjenja e
qytetarisë u rrit më tej, si dhe angazhimi i tyre në beteja
politike dhe sociale për më shumë barazi gjinore në më
shumë fusha.
.

Vala e dytë e Feminizmit:
Vala e Dytë e FEMINIZMIT
(1960-1980) debati i zgjeruar
për
të
ndryshuar
rolet
tradicionale gjinore në një
model më të barabartë, duke
fuqizuar ndjeshëm rolin e
grave në shoqëri, në politikë
dhe në ekonomi. Shumica e
vendeve
perëndimore
miratuan ligje të rëndësishme
për barazinë gjinore në punë,
në
familje,
prezantuan
divorcin dhe mundësinë e
abortit. Të drejtat shoqërore,
familjare dhe të njeriut u
zhvilluan paralelisht me rritjen
e numrit të grave në tregun e
punës dhe patën përparim të
madh në të drejtat e familjes,
pabarazitë kulturore, normat
gjinore dhe rolin e grave në
shoqëri.

Vala e tretë e Feminizmit :
Nga vitet 1990 deri në 2000:
Globalizimi,
konsumerizmi,
sistemi neo-liberal dhe ekonomia
kapitaliste mbarëbotërore.
Gratë:
Qasja
individualiste
ndaj
feminizmit, e zhvilluar kryesisht
në nivel personal në fuqizimin e
karrierës së grave.
Në nivel teorik, është identifikuar
gjithashtu
vala
e
tretë
e
feminizmit, duke filluar nga vitet
1990, me fokus kryesisht në
kritikat ndaj valës së dytë dhe në
një interpretim post-strukturalist
të gjinisë dhe seksualitetit si
jashtë gjinisë binare mashkullfemër, përveç kryqëzimit midis
racës dhe gjinisë.

Historia e grave në
shkencë(1):
⮚ Në qytetërimet e hershme gratë ishin
⮚
⮚
⮚

Transkriptim mesjetar i
Elementeve të Euklidit
(rreth 1310 pas Krishtit) që
paraqet Gruan që jep
mësim gjeometrinë

⮚

të përfshira në fushën e mjekësisë
Në Greqinë e lashtë gratë mund të
studionin filozofinë natyrore
Në shekullin 1 dhe 2 pas Krishtit gratë
ishin aktive në studimin e protoshkencës së alkimisë
Në Mesjetë gratë mund të studionin
dhe zhvillonin talentet e tyre
kërkimore dhe shkencore kryesisht në
manastire fetare
Në shekullin e 11 -të u shfaqën
Universitetet moderne, por gratë u
përjashtuan prej tyre

Hipatia nga Aleksandria

Historia e grave në
shkencë(2):

Elena Lukrecia Kornaro
Loredan Piskopia

⮚ Në kohët e hershme moderne gratë
bënë kërkime kryesisht në botanikë
jashtë Akademisë
⮚ Në 1678 Elena Lukrecia Kornaro
Loredan Piskopia ishte gruaja e parë
që u diplomua në botë (në filozofi)
⮚ Në 1732 Laura Basi ishte gruaja e
parë në botë që mori diplomë
universitare në një fushë shkencore
dhe ishte profesoresha e parë grua e
fizikës
⮚ Në gjysmën e parë të shekullit XIX
gratë u përjashtuan nga shumica e
arsimit shkencor
⮚ Nga fundi i shekullit të 19-të gratë
filluan të studionin në kolegjet e
grave dhe filluan të kenë mundësi
për kërkim shkencor

Laura Basi

Gratë dhe Çmimi Nobel :

“.. Çmimi Nobel dhe Çmimi në Shkencat Ekonomike u janë dhënë grave 58 herë midis
viteve 1901 dhe 2020. Vetëm një grua, Mari Kyri, e ka marrë dy herë Çmimin Nobel, në
Fizikë në 1903 dhe Çmimin Nobel në Kimi të vitit 1911. Kjo do të thotë që 57 gra në total
kanë marrë Çmimin Nobel midis viteve 1901 dhe 2020 .. ”, krahasuar me 873 burra
https://www.nobelprize.org/prizes/facts/nobel-prize-facts/

Konventat dhe traktatet
ndërkombëtare për BGJ :
⮚ Konventa për të Drejtat Politike të Grave (1954)
⮚ Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër
Grave (CEDAW) (1979).
⮚ Deklarata e Eliminimit të Dhunës ndaj Grave (1993)
⮚ Deklarata e Pekinit dhe Platforma për Veprim (PFA) (1995)
⮚ Konventa për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe
dhunës në familje (Konventa e Stambollit) (2014)
⮚ Marrëveshja e Parisit (sipas Konventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara
për Ndryshimet Klimatike) (2015)

⮚ KATËR KONFERENCA BOTËRORE PËR GRATË organizuar nga Kombet e
Bashkuara
⮚ 1975 Meksiko Siti,
⮚ 1980 Kopenhagen,
⮚ 1985 Nairobi,
⮚ 1995 Pekin

Platforma e Pekinit për veprim:
Fuqizimi + Integrimi kryesor

Platforma e Pekinit për Veprim. 12 çështje të
Fushave Kritike
•Gratë dhe varfëria
•Arsimimi dhe trajnimi i grave
•Gratë dhe shëndeti
•Dhuna ndaj grave
•Gratë dhe konfliktet e armatosura
•Gratë dhe ekonomia
•Gratë në pushtet dhe vendim-marrje
•Mekanizma institucionale për përparimin e grave
•Të drejtat e njeriut për gratë
•Gratë dhe media
•Gratë dhe mjedisi
•Fëmijët vajza

Konferenca e Katërt Botërore për
Gratë e mbajtur në Pekin në 1995, me
17.000 pjesëmarrës, 30.000 aktivistë
dhe
189
qeveri
të
përfshira,
përfaqëson edhe sot një arritje në
strategjitë dhe vizionin botëror të
barazisë gjinore. Deklarata e Pekinit
dhe Platforma për Veprim që u lançua
në fund të Konferencës, përvijon
kornizën e strategjisë botërore për
barazinë gjinore që mbështetet në dy
shtylla kryesore: integrimin gjinor dhe
fuqizimin
gjinor,
ndërsa
janë
identifikuar dymbëdhjetë fusha kritike
si prioritetet kryesore për ndërhyrje
nga qeveritë.

Agjenda 2030 për Zhvillim të
Qëndrueshëm: 17 Objektiva

Angazhimi i qeverive në mbarë botën për të çrrënjosur varfërinë dhe për të
arritur zhvillimin e qëndrueshëm deri në vitin 2030. Ndër 17 Objektivat e
Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) dhe 169 objektivat që do të arrihen deri në
vitin 2030, Barazia Gjinore është përfshirë si Objektiv specifik (Objektivi nr. 5)
dhe objektiv ndërsektorial në pikësynimet e tjera

Angazhimi i BE -së për Barazinë
Gjinore
❖ Traktati i Romës (1957) për krijimin e Komunitetit Ekonomik Evropian, në Nenin 119 (tani Neni
141 Traktati i KE), për luftën ndaj diskriminimin gjinor dhe për të afirmuar parimin e pagës së
barabartë midis burrave dhe grave për punë të barabartë.
❖ Aktiviteti intensiv i BE-së për legjislacionin për barazinë gjinore, kryesisht i miratuar nga ligjet e
vendeve të BE-së, që kanë të bëjnë me çështjet e barazisë gjinore si siguria shoqërore, siguria
dhe shëndeti në punë i punonjëseve shtatzëna, punësimi dhe profesioni, ngacmimi seksual, leja
prindërore, vetëpunësimi, trafikimi i qenieve njerëzore, të drejtat, mbështetja dhe mbrojtja e
viktimave të krimit.
❖ vendimet e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian kanë qenë të rëndësishme për të
promovuar barazinë midis burrave dhe grave
❖ Konventa për parandalimin dhe luftën ndaj dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (Konventa
e Stambollit, 2014), instrumenti i parë ligjërisht i detyrueshëm ndërkombëtar për parandalimin
dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave në nivel ndërkombëtar

Angazhimi i BE-së për Barazinë
Gjinore: Strategjia e Re e
Barazisë Gjinore 2020-2025
Strategjia e Re e Barazisë Gjinore 2020-2025 përvijoi
shtyllat kryesore të veprimit të BE-së për të ardhmen e
afërt duke përqafuar plotësisht arritjen e objektivave të
Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe duke u fokusuar në
mundësitë e barabarta për gratë dhe burrat si mjeti për
t'i dhënë vlerë diversiteteve dhe për të ndjekur rritjen
ekonomike dhe sociale të BE-së.
Komisioni Evropian (2020). Komunikim nga komisioni
në Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Evropian
ekonomik dhe social dhe Komitetin e Rajoneve
Bashkim i Barazisë: Strategjia e Barazisë Gjinore 2020-2025, COM (2020) 152 finale 05 mars 2020 https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from= EN

Strategjia e Re e Barazisë Gjinore 20202025 miraton qasjet e mëposhtme
1. Integrimi gjinor, ku përfshihet perspektiva gjinore
në të gjitha fushat e politikave, në të gjitha nivelet
dhe në të gjitha fazat,
2. Kryqëzimi, duke u përballur me diskriminimet e
shumta që gratë përjetojnë në bazë të
karakteristikave të tyre personale si raca, aftësitë e
kufizuara, orientimi seksual, mosha etj.
3. Financim i përkushtuar duke siguruar burime të
veçanta për projekte të lidhura me barazinë gjinore
të financuara nga shumica e programeve të BE-së.

Strategjia e Komisionit Evropian për
barazinë gjinore në objektivat kryesore
të politikës së kërkimit dhe inovacionit
❖ Nxitja e barazisë në karrierën shkencore;
❖ Sigurimi i baraspeshës gjinore në proceset
dhe organet vendimmarrëse;
❖ Integrimi i dimensionit gjinor në përmbajtjen e
kërkimit dhe inovacionit

Strategjia e BE-së për Barazi
Gjinore 2020-2025 & PSAG(Politikat
sociale, të Arsimit dhe Globalizimit)

Në fushën e kërkimit dhe inovacionit, Komisioni
prezantoi masa të reja për të forcuar barazinë gjinore
në Horizon Europe, si p.sh
• kërkesa e një plani të barazisë gjinore (në rast se
propozimi zgjidhet për financim, të pasurit e një Plani
për Barazi Gjinore (me kërkesat minimale) është i
nevojshëm para nënshkrimit të grantit),
• iniciativa për të rritur numrin e kompanive të reja të
teknologjisë të drejtuara nga gratë,
• Do të vihet gjithashtu në dispozicion financimi për
kërkimin gjinor dhe kryqëzues.

Çfarë është Buxhetimi Gjinor
Objektivi
kryesor
i
Buxhetimit Gjinor është
barazia gjinore.

“... Buxhetimi gjinor është zbatimi i integrimit gjinor në
procesin buxhetor. Ka të bëjë me vlerësimin e buxheteve
bazuar në gjini, ku përfshihet perspektiva gjinore në të gjitha
nivelet e procesit buxhetor dhe ristrukturimin e të ardhurave
dhe shpenzimeve me qëllim promovimin e barazisë gjinore…
”(Këshilli i Evropës, 2005, f. 10).

PSE duhet Buxhetimi Gjinor?

Arsyet specifike:

Qëllimi
kryesor:
futja e barazisë
gjinore në procesin
buxhetor.

⮚ vendimet në lidhje me arsimin, karrierën, punën, jetën e njerëzve, por
edhe mirëqenien dhe të drejtat nuk mund të zbatohen pa alokimin e
duhur të burimeve. Paraja është faktori kryesor kyç për t’i
shndërruar vendimet në realitet dhe një zbulues i së vërtetës mbi
synimet e vërteta të vendimmarrësve.
⮚ buxheti nuk është mjet neutral, por reflekton shpërndarjen
ekzistuese të pushtetit brenda shoqërisë midis grave dhe burrave.
Cikli dhe procesi buxhetor janë strukturuar kryesisht nga burrat, duke
shprehur kështu shkallën e vlerave, parimet, çështjet kryesore dhe
prioritetet e burrave.

PSE duhet Buxhetim Gjinor
në OPK?
Buxhetimi gjinor ofron:
një mjet vetë-vlerësimi për OPK-të dhe Institucionet për të përmirësuar
ndërgjegjësimin e tyre mbi ndikimin gjinor të vendimeve të tyre
financiare,
ndërgjegjësim të profesorëve, studiuesve, studentëve dhe çdo aktori
tjetër për vëmendjen e OPK -ve ndaj kësaj çështjeje.

.

Të qenit të vetëdijshëm për nivelin e
ndikimit gjinor të buxheteve të OPKve është hapi i parë për të filluar një
proces të hartimit të strategjive me
ndjeshmëri ndaj gjinisë dhe për të
zhvilluar potencialin dhe talentin e
plotë të çdo personi të përfshirë në
OPK në çdo nivel.

.

4 objektivat e Buxhetimit
Gjinor (BGJ)

1. të promovojë barazinë, efikasitetin dhe efektivitetin, në
planifikimin dhe zbatimin e politikave të OPK-ve;
2. të favorizojë transparencën në ndarjen dhe rishpërndarjen
e burimeve publike;
3. të rrisë ndërgjegjësimin përmes informacionit dhe
përfshirjes së palëve të interesuara;
4. të rrisë zhvillimin e aftësive njerëzore nga perspektiva e
barazisë.

1. Të promovojë barazinë,
efikasitetin dhe efektivitetin

Barazia

Efikasiteti

Efektiviteti

⮚ Barazia: Vëmendja ndaj buxhetimit, e cila i
kushton njëlloj vëmendje të gjithëve,
garanton që barazia gjinore të jetë objektiv
dhe tregues i politikave të OPK-së.
⮚ Efikasiteti: Dallimet gjinore çojnë në humbje
gjithnjë e më të mëdha në efikasitetin
ekonomik
dhe
zhvillimin
njerëzor,
veçanërisht në vendimet e politikave që i
referohen të ardhurave dhe shpenzimeve.
⮚ Efektiviteti: I referohet aftësisë së politikave
për të arritur rezultate. Në qasjen me
ndjeshmëri ndaj gjinisë, vlerësohet aftësia
politike për të kompensuar dallimet gjinore
në lidhje me qëllimet fillestare.

2. Të favorizojë transparencën në
ndarjen dhe rishpërndarjen e
burimeve publike.
Ky objektiv identifikon, nga
perspektiva gjinore, tendencën
e përgjithshme për t'u fokusuar
te kontabiliteti, duke kërkuar që
të gjitha organet institucionale
të OPK-ve, vendimmarrësit dhe
administratorët, t'u japin një
raport të plotë mbi veprimet e
tyre aktorëve.

3. Të rrisë ndërgjegjësimin përmes
informacionit dhe përfshirjes së
aktorëve

⮚ Transparenca në procesin e buxhetit mund të zhvillohet në
mënyrën e duhur nëse mbështesim procesin e pjesëmarrjes për
përfshirjen e aktorëve. Konsultimi publik ose pjesëmarrja e
barabartë gjinore e aktorëve në procesin e buxhetimit,
monitorimit dhe vlerësimit, mund të përfaqësojë një burim të
rëndësishëm të barazisë gjinore edhe brenda OPK-ve.

4. Të rrisë zhvillimin e aftësive
njerëzore nga perspektiva e barazisë
(1).
“Zhvillimi duhet të fokusohet tek njerëzit, jo tek ekonomia””
Një jetë e mirë konsiston
në faktin që një person
mund të funksionojë jo
vetëm në aspektin
biologjik, por edhe në
aspektin e ushtrimit të
zgjedhjes dhe arsyes
Aristoteli

Qasja e Aftësive
Aftësitë janë liritë e pavarura që një
person i gëzon për të bërë atë lloj jete që
ai e gjykon me vlerë.
Duke investuar në njerëz, ne mundësojmë
rritjen dhe fuqizimin e tyre për të ndjekur
drejtime të ndryshme në jetë, dhe si
rrjedhim zhvillojmë aftësitë njerëzore.
Aftësitë më kryesore për zhvillimin e një
personi janë: të jetojë një jetë të gjatë dhe
të shëndetshme, të jetë i ditur (i arsimuar),
të ketë akses në burimet dhe shërbimet
sociale që nevojiten për një standard
dinjitoz jetese dhe të jetë në gjendje të
marrë pjesë në jetën e komunitetit.

Teoria e aftësive nuk i kushton
rëndësi artikujve të përdorimit të
gjerë ose kënaqësisë që merr
dikush prej tyre; ajo e vë theksin te
mundësitë e njerëzve për t’i
përdorur ato për të arritur
mirëqenien.
Funksionimet dhe Aftësitë
Funksionimi është ajo çka bën një
person me artikujt e përdorimit të gjerë
me karakteristika të caktuara. Reflekton
“të bërit” dhe “të qenit” të ndryshme.
Aftësia nënkupton lirinë që ka një
person në zgjedhjen e funksioneve.
Si përfundim, është aftësia për të
funksionuar ajo që ka më shumë rëndësi
në fund të fundit.

Source: https://socialissuesindia.ëordpress.com/2013/09/06/ëhat-is-amartya-sens-capability-approach-to-development/

4. Të rrisë zhvillimin e aftësive
njerëzore nga perspektiva e barazisë
(2).

Qasja e Aftësive kapërcen
kufijtë e metodologjive të
buxhetimit gjinor të bazuar në
performancë, të fokusuar në
përdorimin e burimeve publike
dhe në efikasitetin e politikave
të
analizuara,
por
duke
përjashtuar
ekonominë
e
kujdesit. Qasja e Aftësive
analizon veprimin e OPK-ve jo
vetëm sipas aftësisë së tyre për
të ofruar shërbime për gratë
dhe burrat, por edhe për rolin e
tyre
në
zhvillimin
e
dimensioneve të mirëqenies.

Historia e Buxhetimit Gjinor
🡪Mesi i viteve 1980-të Eksperimentimi i parë
nga Qeveria Australiane,
pastaj MB-ja në 1989,
Kanadaja
në
1993,
Afrika e Jugut në 1996

🡪 1995 BGJ u përfshi në Platformën e Pekinit për Veprim
🡪 1996 Projekti i NGJ-së i Sekretariatit të Komënuelthit
🡪 2001 Programi global i Iniciativave Buxhetore Sipas Gjinisë nga
UNIFEM dhe IDRC
BGJ është zhvilluar në 84 vende në nivel kombëtar (FMI, 2015),
dhe nga 41% e vendeve të OECD-së (Downes et al., 2017).

Buxhetimi Gjinor në BE

⮚
⮚

⮚
⮚

⮚ Programi i Veprimit Final 1996
COM (1996) 63 - për promovimin
e mundësive të barabarta midis
grave dhe burrave,
⮚ Përfshirë në Kornizën e Strategjive
të Veprimit për Mundësi të
Barabarta për vitet 2001-2005 në
vitin. 2019
2001- Konferenca e parë e BE-së për "Buxhetimin Sipas
Gjinisë”
2003 - Rezoluta e Parlamentit Evropian mbi Mundësitë e
Barabarta për Gratë dhe Burrat 1.3.30. për "Buxhetimin gjinor Ndërtimi i buxheteve publike nga perspektiva gjinore"
BGJ rekomandohet gjithashtu në rezolutat që lidhen me
drejtësinë klimatike, varfërinë, epokën digjitale, krizën
ekonomike
2015 - "Buxheti i BE -së për Barazinë Gjinore", përditësuar në

Metodologjia

Analiza e Zhvillimeve të Fundit të BGJ

Metodologjia
88% e BGJ -ve të analizuara
nuk ndjekin ndonjë udhëzim
standard të saktë

QBLL

BBP

BGJM

BP

QGJGJ

MFP

Metodologjitë më të aplikuara në BGJ-të e shqyrtuara janë:
1.
2.
3.
4.
5.

MFP (Menaxhimi i Financave Publike)
QBLL (Qasja e Bazuar në Llogari).
BGJM (Buxhetet Gjinore të Mirëqenies);
BP (Buxheti me Pjesëmarrje);
BBP (Buxhetimi i Bazuar në Performancë ose buxhetimi i bazuar në
rezultate);
6. QGJGJ (Qasje më e Gjerë Gjinore).

Hapat e Procesit të BGJ-së

Cikli i Performancës së OPK-ve sipas Gjinisë

Planifikimi
(PBGJ)

Buxhetimi
(BGJ)

Zbatimi i
Ndërhyrjeve

Auditimi
(AGJ)

BGJ-ja dhe PBGJ-ja
Cikli i analizës së PBGJ-së përkon kryesisht me ciklin e
procesit të Buxhetimit Gjinor.
Dallimi mbështetet në theksin e ndryshëm dhe
analizën e thelluar që Buxhetimi Gjinor identifikon në
ndikimin gjinor të fazës së alokimit të burimeve.

Faktorët kryesorë që mundësojnë
organizimin e procesit të Buxhetimit
Gjinor brenda OPK-së
VULLNETI POLITIK DHE DREJTIMI POLITIK

Angazhim i nivelit të lartë të institucioneve
publike administrative

Përmirësimi i kapacitetit teknik të
nëpunësve civilë

Përfshirja e Aktorëve

Të dhënat e klasifikuara sipas gjinisë

(EIGE, 2019b, fq. 5)

Identiteti i OPK-ve formon
perspektivën gjinore

❖Historia
❖Vlerat dhe misioni
❖Organizimi dhe struktura
❖Rrjetet gjinore
❖Mjedisi i jashtëm
❖Aftësitë e OPK-së

Identifikimi i aftësive kryesore të
OPK -së

Aftësitë e
brendshme

Aftësitë
pjesëmarrëse

Origjina e Aktorëve

Burimi: Clayton M. (2014) Origjina e Aktorëve. Në: Agjenda e Ndikimit, Palgrave Macmillan, Londër.

Identifikoni dhe vlerësoni aktorët
Pasi të vendosni se cilët janë aktorët tuaj kryesorë,
vendosini ata në një sfond interesi dhe ndikimi

Niveli i Ndikimit

Kjo ndihmon në përcaktimin se cilat grupe dhe individë
kërkojnë më shumë përpjekje

MBAJINI TË
INFORMUAR

AKTORËT
STRATEGJIKË

PËRPJEKJE E
ULËT

MBAJINI TË
INFORMUAR

Niveli i Interesit

Angazhimi i Aktorëve
Angazhimi i aktorëve është procesi përmes të cilit ne
përfshijmë njerëz që mund të preken nga PBGJ-ja & BGJja…
… ose ata të cilët mund të ndikojnë në zbatimin e tyre
Ekziston një ndryshim i madh midis komunikimit dhe angazhimit

⮚ Komunikimi është ndarja
informacionit të njëanshëm.

e

⮚ Përgjigjet e vetme të mundshme
janë: "po", "jo" dhe nuk mund të
bëni shumë për jo -të nëse nuk e
dini pse ata po thonë jo.

Angazhimi i Aktorëve
Angazhimi është i dyanshëm
⮚ Ofron informacion dhe
kërkon të dhëna;
⮚ Lidhet me të folurit dhe të
dëgjuarit;
⮚ Ka natyrë biseduese dhe
ndërvepruese;
⮚ Drejtohet nga qëllimi.

Pse angazhohen Aktorët?
Përfitimet
Ndajnë Përgjegjësinë
Rrisin ndërgjegjësimin
Politika më të mira
Rezultate më të mira
Menaxhojnë Çështjet
Ofrojnë zgjidhje krijuese dhe
bashkëpunuese të problemeve në
grup
⮚ Ndërtojnë një proces rekursiv
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Pse angazhohen Aktorët?
Ekzistojnë gjithashtu disa disavantazhe në angazhimin e
aktorëve

Probleme
Merr kohë
Interesat e veçanta
Konflikti i interesave
Reagim i ashpër nga
kundërshtuesit
⮚ Mjete të papërshtatshme
⮚
⮚
⮚
⮚

Mjetet për angazhimin e Aktorëve

Kush është i përfshirë në
BGJ/PBGJ?
Stakeholders according to GEAR

4 HAPAT për BGJ-në dhe AGJ-në

HAPI 1

HAPI 2

HAPI 3

HAPI 4

ANALIZA E KONTEKSTIT
ANALIZA E PLANIFIKIMIT
RIKASIFIKIMI I BUXHETIT
ANALIZA E ZBATIMIT

Çfarë është Analiza e Kontekstit Gjinor
(AKGJ): pyetje me përgjigje dhe pa
përgjigje
Analiza e kontekstit është
ushtrimi i së vërtetës e cili krijon
një tablo
të përparimit të
barazisë gjinore në OPK-në tonë
dhe zbulon të pathënat.
Përkufizimi zyrtar i IEBGJ-së:

“.. Analiza gjinore siguron të dhënat dhe informacionin e nevojshëm për të integruar perspektivën gjinore
në politikat, programet dhe projektet. Si pikënisje për integrimin gjinor, analiza gjinore identifikon dallimet
midis grave dhe burrave në lidhje me pozicionin e tyre relativ në shoqëri (OPK-të për ne) dhe shpërndarjen
e burimeve, mundësive, kufizimeve dhe pushtetit në një kontekst të caktuar. Në këtë mënyrë, kryerja e
analizës gjinore lejon zhvillimin e ndërhyrjeve që trajtojnë pabarazitë gjinore dhe plotësojnë nevojat e
ndryshme të grave dhe burrave. ”
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis

SI TA MASIM AKGJ-Në?

Si ta masim dhe ta vlerësojmë përparimin e barazisë gjinore:
- duke mbledhur të dhënat ekzistuese gjinore që monitorojnë
pyetjet që tashmë kanë përgjigje
- duke krijuar të dhëna të reja gjinore që zbulojnë stereotipet
e fshehura gjinore për të zbuluar pyetjet pa përgjigje
-duke përdorur një perspektivë gjinore në vlerësimin dhe
analizimin e rezultateve dhe trajtimin e tyre tek ndryshimet
transformuese të OPK-ve.

PSE AKGJ-ja?
Qëllimi kryesor:
identifikimi dhe
trajtimi i pabarazive
gjinore.
Arsyet specifike:
⮚ njeh dallimet midis grave dhe burrave në OPK -të, bazuar në
shpërndarjen e pabarabartë të burimeve, mundësive,
kufizimeve dhe pushtetit;
⮚ identifikon nevojat e ndryshme të grave dhe burrave në të
gjitha fazat e ciklit të politikave dhe buxhetit;
⮚ pranon se programet dhe buxhetet mund të kenë efekte të
ndryshme tek gratë dhe burrat;
⮚ përfshin pikëpamjet e grave dhe burrave në PBGJ dhe BGJ
⮚ duke promovuar ndërhyrje më të informuara, me përgjegjësi
gjinore dhe efektive.

KUR AKGJ-ja?
Cikli i Performancë së OPK-ve
sipas Gjinisë

Planifikimi
(PBGJ)

Buxhetimi
(BGJ)

Zbatimi i
Ndërhyrjeve

Analiza në Kontekstin Gjinor

Auditimi
(AGJ)

Temat gjinore që duhet të merren
gjithmonë parasysh në analizën e
aftësive
⮚ Puna prodhuese dhe
riprodhuese: aktivitete të
kujdesit shëndetësor dhe
punës së paguar
⮚ Ndarja horizontale (në
arsim, kërkim, punë etj.)
⮚ Ndarja vertikale
⮚ Fuqizimi gjinor
⮚ Integrimi kryesor
⮚ Ndërthurshmëria

Aksesi në njohuri (1) Shembuj
pyetjesh që duhet t'u jepet
përgjigje
Pyetjet kryesore
⮚ Sa burra dhe gra studiojnë në OPK -në
tonë?
⮚ F/M në cilën fushë të Arsimit?

Pyetje më të hollësishme:
⮚ Notat e F/M?
⮚ Vlerësimi subjektiv i F/M të OPK-së
dhe shërbimeve të saj?
⮚ Pritshmëritë dhe nevojat e F/M në të
ardhmen?

Aksesi në punë dhe biznes (1)
Shembuj pyetjesh që duhet t'u jepet
përgjigje
Pyetjet kryesore
⮚ Sa F/M gjejnë punë brenda 3 vitesh
pas diplomimit në OPK -në tonë?
⮚ F/M në cilën fushë të Arsimit?
Pyetje më të hollësishme:
⮚ A është puna në përputhje me nivelin
e arsimimit të F/M?
⮚ A është puna në përputhje me fushën
e arsimimit të F/M?

Aksesi në kërkim (1)
Shembuj pyetjesh që duhet t'u jepet
përgjigje
Pyetjet kryesore:
⮚ Sa F/M janë kërkues në OPK-në tonë?
⮚ Në cilën fushë të Kërkimit?
Pyetje më të hollësishme:
⮚ Sa publikojnë ata?
⮚ A kanë ata të njëjtat
kërkimi? Kushtet?

mundësi

Aksesi në karrierë (1)
Shembuj pyetjesh që duhet t'u jepet
përgjigje
Pyetjet kryesore:
⮚ Sa F/M në çdo hap karriere?
⮚ F/M në cilën fushë të Arsimit?
Pyetje më të hollësishme:
⮚ A është pabarazia gjinore në
karrierë rezultat i mospërputhjes
së brezave?
⮚ A ka dallime në drejtuesit e
ekipeve kërkimore?
⮚ Në dhënien e granteve?
⮚ Në citime?

Kujdesi për veten dhe të tjerët (1)
Shembuj pyetjesh që duhet t'u jepet
përgjigje
Pyetjet kryesore:
⮚ Sa kërkues dhe profesorë F/M janë
kujdestarë? No. i Fëmijëve? No. i të
moshuarve? Mosha?
⮚ A kanë F/M të njëjtën kohë në
dispozicion për kërkime?

Pyetje më të hollësishme:
⮚ A mund ta përballojnë ata punën e
paguar të përkujdesit?
⮚ A kanë në dispozicion shërbimet e
kujdesit?

HAPI 2: Analizimi i Planit të
Barazisë Gjinore (ose
Strategjike)
Ndërsa i afrohemi fazës së planifikimit brenda Raportit
të Auditimit Gjinor, ekzistojnë dy situata të ndryshme
që duhet t'u referohemi, kur:
1- OPK-ja është e angazhuar në një analizë gjinore të
çfarë do lloji për herë të parë.
2- OPK-ja ka zhvilluar tashmë një PBGJ.

.

Kur pritet të bëhet riklasifikimi teknik
i buxhetit
Cikli i Performancë së OPK-ve sipas Gjinisë

Planifikimi
(PBGJ)

Buxhetimi
(BGJ)

Zbatimi i
Ndërhyrjeve

Auditimi
(AGJ)

Riklasifikimi i buxhetit në fazën e buxhetimit dhe auditimit

Çfarë të riklasifikoni?
Bilanci i gjendjes

Një përmbledhje e shkurtër e gjendjes financiare
të OPK-së në një datë të caktuar,
Pasqyra Financiare të
OPK-së
Pasqyra e fitimit dhe humbjes

Të ardhurat dhe shpenzimet e bëra gjatë një
periudhe të caktuar

Analiza e perspektivës gjinore, që të jetë vërtet efikase dhe efektive, duhet të
zhvillohet në nivelet e buxhetimit dhe auditimit, por:
🡪 Faza e auditimit është më teknike dhe si rrjedhim më e lehtë për t’u zbatuar,
🡪Faza e buxhetimit, në lidhje me procesin e vendimmarrjes dhe "qasjen
politike" kërkon pa dyshim ndjekjen e një vullneti institucional më të fortë.

Si ta riklasifikoni?
SHKALLA GJINORE E PRIORITETIT
identifikon fushat buxhetore që lidhen direkt
me gjininë, indirekt të rëndësishme për
gjininë, zonat mjedisore dhe zonat neutrale

ANALIZA E AFTËSIVE reflekton të njëjtën
analizë të aftësive që është zhvilluar për të
klasifikuar aktorët dhe për të zhvilluar
analizën e kontekstit gjinor

Për të zhvilluar një riklasifikim të tillë është e nevojshme që:
të zgjidhni zëra më të detajuar kontabël që ju lejojnë:
🡪 të identifikoni më mirë ndikimin e tij gjinor duke iu referuar
kontribuesve të të ardhurave ose përfituesve të shpenzimeve
🡪 të grumbulloni artikuj me një kod klasifikimi gjinor bazuar në
një proces nga poshtë-lart.

Shkalla gjinore e përparësisë: QBLL,
Qasja e Bazuar në Llogari
Fushat që lidhen drejtpërdrejt me
gjininë

Fushat që lidhen indirekt me gjininë
Fushat mjedisore
Fushat neutrale

1. Fushat që lidhen drejtpërdrejt me
gjininë
⮚ Aktivitetet
që
synojnë
shprehimisht mundësitë e
barabarta dhe kapërcimin e
pabarazive midis grave dhe
burrave.
⮚ Zakonisht
këto
fusha
përfaqësojnë një pjesë shumë
të vogël të buxhetit të
përgjithshëm, në të shumtën
e rasteve nuk e kalojnë 1% të
të
ardhurave
ose
shpenzimeve totale, por janë
të rëndësishme jo në nivelin
sasior, por në atë cilësor, pasi
ato përfaqësojnë një shenjë
interesi dhe vëmendje nga
OPK-ja për barazinë gjinore.

2. Fushat që janë indirekt të
rëndësishme për gjininë
⮚ Fushat e ndërhyrjes, ndikimi i
të cilave i referohet aspekteve
të lidhura indirekt me dallimet
gjinore, edhe nëse ato nuk u
drejtohen shprehimisht grave
apo burrave.
⮚ Zakonisht ato i referohen çdo
zëri kontabël i cili lidhet me
përfituesit ose kontribuesit e
identifikueshëm si femra ose
meshkuj.

3. Fushat Mjedisore

⮚ Fushat e ndërhyrjes që i referohen variablave mjedisorë që mund
të ndikojnë në aftësitë e grave dhe burrave edhe nëse nuk është
e mundur të matet ndikimi në drejtim të kontribuesve ose
përfituesve të veçantë.
⮚ Ndikimi gjinor mund të vlerësohet me ndarjen e të ardhurave ose
kostos sipas objektivit të përgjithshëm të F/M.

4. Fushat Neutrale

⮚ Aktivitetet e OPK-së të cilat nuk kanë dëshmi të zërave financiarë që
mund të maten me treguesit e ndikimit gjinor.
⮚ Kjo fushë, përsa i përket teorisë së integrimit gjinor, nuk duhet të
ekzistojë. Megjithatë, në disa raste, lidhja me ndikimin gjinor është aq
e dobët ose aq e vjetër saqë nuk është e mundur të japësh dëshmi
për të. Ky është rasti, për shembull, i amortizimit, zhvlerësimit, të
ardhurave financiare, interesit dhe shpenzimeve të tjera financiare.

Matrica për Riklasifikimin e Buxhetit
Gjinor

Rekomandime për
analizën e BGJ-së

1
2

MBANI NJË PIKËPAMJE TË DYFISHTË:
NIVELIN INDIVIDUAL DHE KOLEKTIV

VLERSONI
KUFIJTË PËR NDRYSHIM

HAPI 4: Treguesit dhe analiza e
zbatimit të AGJ-së
Të bëni një kontroll të
përgjithshëm të të gjithë zërave
të kontabilitetit të riklasifikuar
Për të krahasuar
të ardhurat dhe
shpenzimet me
rezultatet e fazës
së zbatimit duhet:

Të kontrolloni disponueshmërinë
e të dhënave të ndara sipas
gjinisë që lidhen me to
Të hartoni një sërë treguesish
specifikë, si cilësorë, ashtu edhe
sasiorë

Source: https://socialissuesindia.ëordpress.com/2013/09/06/ëhat-is-amartya-sens-capability-approach-to-development/

Rekomandimet për analizën e
Zbatimit
1
2
3
4

MONITORONI RREGULLAT që drejtojnë aksesin në shërbime ose aktivitete dhe që mund të
kufizojnë rritjen e aftësive me një ndikim të pabarabartë gjinor

MIRATONI NJË PERSPEKTIVË TË GJERË që shkon përtej aktiviteteve të PBGJ-së dhe
shqyrton të gjithë zërat e buxhetimit/auditimit

PËRFSHINI REAGIMET DHE PJESËMARRJEN E AKTORËVE sipas roleve të tyre të ndryshme
dhe të shumëfishta

INVESTIGONI DHE MASNI ndikimin E PADUKSHËM DHE TË PAVETËDIJSHËM gjinor duke
përdorur qasjen e aftësive dhe reagimet e aktorëve.
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O Hyrje

SFIDA

STANDARDIZIMI

PËRCAKTIMI I GAMËS

0 Hyrje

LeTSGEPs STANDARDET E PLANIT PËR
BARAZI GJINORE
1 PLOTËSIA
2 PËRSHTATJA INSTITUCIONALE
3 QËNDRUESHMËRIA

1 PLOTËSIA

1 PLOTËSIA
o

PARATHËNIE (fokus dhe përkushtim)

o

RAPORTI I GJENDJES

Vlerësimi i
Raportit të
Gjendjes

Implementimi i
Masave

o

ANALIZA

o

FOKUSI

o

FUSHAT E VEPRIMIT

o

OBJEKTIVAT DHE TARGET GRUPET

o

MASAT

o

PROCEDURA E VLERËSIMIT/ RI-DIZAJNIM

Përcaktimi i
Objektivave

Fokusi i Analizës

Identifikimi i
Fushave të
Veprimit

1 PLOTËSIA

Angazhimi i të gjitha autoriteteve
Të gjitha palët e interesuara për Barazinë Gjinore të
RPO-së nënshkruajnë Planin e Barazisë Gjinore:
o
o
o
o
o

Anëtarë të nivelit më të lartë drejtues
Zyrtari për Barazi Gjinore dhe zëvendësit e saj*tij
Shefi i Administratës (ose pozicion i ngjashëm)
Koordinator i Kërkimit (ose pozicion i ngjashëm)
Drejtuesit e fakulteteve ose nënseksioneve të
ngjashme të organizatës

1 PLOTËSIA

Dizajn Tërheqës
si kërkesë për shpërndarje të suksesshme

o Gjuha kryesore e punës/kombëtare + Anglisht (+
gjuhë shtesë nëse është e zakonshme në RPO)
o Gjuha e barazisë gjinore (një zgjidhje e qëndrueshme)
o Paraqitje tërheqëse dhe e qartë
o Një version që mund të publikohet

1 PLOTËSIA

SHEMBUJ:
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Përshtatja Institucionale
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Pyetje apo
Komente?
Jamboard:
https://jamboard.google
.com/d/1TzKJMenzKGn
FPfvX1C95BgeV89ezBFBPL_G
ZmrPvKY/edit?usp=sha
ring

X Ushtrim

Punë në Grup:
1. Shkëmbeni rezultatet e ushtrimit që përgatitët
2. Gjeni të paktën një Fushë Veprimi që bazohet në
Analizën e të dhënave që keni mbledhur për të cilat
jeni dakord
3. Zgjidhni një person për të paraqitur rezultatet
tuaja në seancën plenare më pas.

2 PËRSHTATJA INSTITUCIONALE

2 PËRSHTATJA INSTITUCIONALE
Vlerësimi i Raportit të
Gjendjes

Implementimi i
Masave

Përcaktimi i
Objektivave

Raporti i
Gjendjes

Analiza

Fokusi

Fushat e
Veprimit

Objektivat

Fokusi i Analizës

Identifikimi i Fushave
të Veprimit

Dizajni i
Masave

2 PËRSHTATJA INSTITUCIONALE

Vlerësimi i
Raportit të
Gjendjes

Implementimi i
Masave

Raporti i Gjendjes 1

Përcaktimi i
Objektivave

Shifrat kryesore të zbërthyera sipas gjinisë dhe fushave shkencore dhe joshkencore:

o Nivelet e pagave, Hendeku Gjinor në Pagë
o Bonuset e performancës, stimujt e rekrutimit dhe mbajtjes
o Promovimi i parakohshëm në nivele më të larta pagash, përmirësimi i grupit të
shpërblimit
o Kontrata me afat të caktuar dhe të pacaktuar
o Nivelet e karrierës shkencore: A, B, C, D (kategorizimi si në SheFigures)
o Nivelet e karrierës joshkencore: Koordinator i Kërkimit, Drejtues i Administratës,

Drejtues i Njësisë dhe Projektit, Asistentët e zyrës, të trajnuarit, praktikantët...…
o Luhatja / kohëzgjatja e qëndrimit në RPO

Fokusi i Analizës

Identifikimi i
Fushave të
Veprimit

2 PËRSHTATJA INSTITUCIONALE

Vlerësimi i
Raportit të
Gjendjes

Implementimi i
Masave

Raporti i Gjendjes 2

Përcaktimi i
Objektivave

Parametra të mëtejshëm të zbërthyer sipas fushave shkencore ose joshkencore:

o Përbërja e komisioneve dhe bordeve
o Pjesëmarrja në konferenca dhe kurse trajnimi
o Folësit në kolokiume
o Nominimet për çmime
o Njoftimet për shtyp (p.sh. autori i parë dhe/ose i fundit, personat e cituar)
o Buxheti i kohës për kërkimin individual

o Burimet e personelit dhe infrastrukturës

Fokusi i Analizës

Identifikimi i
Fushave të
Veprimit

2 PËRSHTATJA INSTITUCIONALE

Vlerësimi i
Raportit të
Gjendjes

Implementimi i
Masave

Raporti i Gjendjes 3

Përcaktimi i
Objektivave

o Përfshirja e Zyrtarëve të Barazisë Gjinore (komitete, informacione, vendime)
o Ankorimi strukturor i barazisë gjinore (dokumente, procedura, rregullore)
o Masat ekzistuese (të barazisë gjinore).
o Integrimi i aspekteve të Barazisë Gjinore në proceset buxhetore

Fokusi i Analizës

Identifikimi i
Fushave të
Veprimit

2 PËRSHTATJA INSTITUCIONALE

Metodat e mbledhjes së të
dhënave

Vlerësimi i
Raportit të
Gjendjes

Implementimi i
Masave

o Metodat sasiore:
• Sondazhet

• Të dhënat e disponueshme nga departamenti i BNJ/statistikave
o Metodat cilësore:
• Diskutimet
• Intervistat
• Mbledhja e të dhënave në bazë të ankesave
• Ngjarjet e reagimit
• Eventet e feedback-ut
• Analiza e dokumenteve

Përcaktimi i
Objektivave

Fokusi i Analizës

Identifikimi i
Fushave të
Veprimit

2 PËRSHTATJA INSTITUCIONALE

SHEMBUJ:

2 PËRSHTATJA INSTITUCIONALE

Vlerësimi i
Raportit të
Gjendjes

Implementimi i
Masave

Analiza

Analiza

Përcaktimi i
Objektivave

Fokusi

Fushat e
Veprimit

Objektivat

Fokusi i Analizës

Identifikimi i
Fushave të
Veprimit

2 PËRSHTATJA INSTITUCIONALE

Vlerësimi i
Raportit të
Gjendjes

Implementimi i
Masave

Analiza

Fokusi i Analizës

Identifikimi i
Fushave të
Veprimit

Përcaktimi i
Objektivave

Vende të lira në Kopsht

Vëzhgoni …
… dhe vërtetoni
Shkencëtare femra
Alumni

Drejtorët

Alumni

Drejtorët

2 PËRSHTATJA INSTITUCIONALE

SHEMBUJ:
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Trajnimi i GEP Moduli 3.3 dhe 3.4
Qëndrueshmëria
Ulla Weber, Corinna Pusch
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2 PËRSHTATJA INSTITUCIONALE

Vlerësimi i
Raportit të
Gjendjes

Implementimi i
Masave

Objektivi 1

pecific
easurable
mbitious
ealistic
ime-bound

Përcaktimi i
Objektivave

I përcaktuar qartë

Kritere të qarta për qëllimin e
arritur

I përshtatshëm, tërheqës, sfidues

I arritshëm

Afati për të kontrolluar nëse qëllimi
është arritur

Fokusi i Analizës

Identifikimi i
Fushave të
Veprimit

Vlerësimi i
Raportit të
Gjendjes

2 PËRSHTATJA INSTITUCIONALE
Implementimi i
Masave

Qasja

Përcaktimi i
Objektivave

femër
mashkull

Fokusi i Analizës

Identifikimi i
Fushave të
Veprimit

Vlerësimi i
Raportit të
Gjendjes

Implementimi i
Masave

Masat Individuale dhe Strukturore
1. masat individuale ofrojnë lehtësim ose mbështetje
për persona individualë ose grupe të veçanta
njerëzish
2. masat e ndryshimit të kulturës ndikojnë në
ndërgjegjësimin kolektiv dhe kulturën e punës
3. masat strukturore ndërhyjnë në kulturën
organizative dhe ndryshojnë strukturat ekzistuese
nëpërmjet rregulloreve institucionale

Përcaktimi i
Objektivave

Fokusi i Analizës

Identifikimi i
Fushave të
veprimit

3 QËNDRUESHMËRIA

Objektivat individuale + masat

Objektivat strukturore + masat

Përmbushja e objektivave

Përmbushja e objektivave

Fundi i masës

Qëndrueshmëria

Qëndrueshmëria

3 QËNDRUESHMËRIA

Objektivat individuale dhe strukturore + masat

Përmbushja e objektivave

Fundi i masës

Niveli i lartë i
vazhdueshëm dhe i
qëndrueshëm i barazisë
gjinore
Qëndrueshmëria

3 QËNDRUESHMËRIA

Projektimi i një Mase
Krijimi i një mase përmban të gjitha aspektet e nevojshme për zbatimin e veprimit.
Përshkrimi i masës së Barazisë Gjinore përfshin:
1. Titulli i masës

2. Fusha e veprimit
3. Përshkrimi i shkurtër i masës
4. Objektivi, grupi i synuar dhe piketat
5. Lokalizimi brenda organizatës/shpërndarja e përgjegjësive
6. Aktorët/ palët e interesuara
7. Korniza kohore/skeduli: Data për të arritur targetin ose piketat
8. Kostot, pajisjet, financimi

9. Procedurat e vlerësimit, monitorimi
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ulla.weber@gv.mpg.de
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Link up with us on Twitter
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