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Parathënie 
 

Republika e Maqedonisë është një vend në të cilin procesi i demokratizim zgjat gjatë 
20 vitëve të fundit. Janë bërë dhe ende po realizohen reforma të shumta, si liria e 
fjalës, media të pavarura, pjesëmarrja aktive të qytetarëve në proceset gjatë marrjes 
së vendimeve, ligj për mundësit e barabartë për gratë dhe burrat, rritja e 
pjesëmarrjes së grave në Parlamenti me 30%. Megjithatë, disa aspekte të 
demokracisë dhe në kuptimin e tyre të vërtetë kanë mbetur të paprekur. Këto 
aspekte, kryesisht janë lidhur me çështjet të femrave, si rroga të barabarta, 
shpërndarja e barabartë dhe disponueshmëria e shërbimeve sociale për nenat e 
vetme dhe amvisë në zonët urbane dhe rurale, si dje më e rëndësishme se 
ballafaqimin me format e ndryshme të dhunës së bazuar gjinore kurrë nuk ka qenë 
në fokusin. Si një shoqëri që promovon vlerat patriarkale dhe rolet specifike gjinore 
në familje, rrënjët e dhunës së bazuar gjinore janë lidhur ngushtë me kulturën e 
tolerancës së formave të ndryshme të dhunës kundër grave. Më tutje tendenca që 
ekziston gjatë këtyre viteve të fundit për kthimin e vlerave tradicionale patriarkale 
është më e pranishme, ndërsa politika e rritjes së natalitetit nuk është shoqëruar me 
masa që e mundësojnë barazinë gjinore mes grave dhe burrave. Praktikat e 
tensionuara ndaj zhvillimit të grave individual dhe vetaktualizimit në të gjitha aspektet 
e jetës ekziston me dekada, por mbartja e tillë transbrezave kontribuon për 
përforcimin e mënyrave ekzistuese dhe krijimi të mënyrave të reja për promovimin e 
seksizmi dhe mizogininë që e japin kontributin për përforcimin e formave të 
ndryshme të dhunës së bazuar gjinore, duke e përfshirë edhe dhunën në familje. 

 
Për të ndodhë ndonjë ndryshim është e nevojshme të vihet theksi të rinjve për të 
ngritur nivelin e njohurisë dhe vetëdijes për pasojat kur ndodhet ndonjë dhunë ndaj 
grave dhe vajzave në mënyrë direkte apo indirekte. Qëllimi i projektit "Nga pabaraziа 
gjinore deri demokraci gjinore", prej të cilit ka dalë si pasojë edhe ky doracak, është 
mobilizimi social i një popullsie të re, të informuar, aktive dhe sensitive që është bazë 
për krijimin e shoqërisë që promovon barazi të barabartë dhe demokraci në kuptimin 
e tyre të plotë. Përmes pjesëmarrjes në trajnimet për edukatorë moshatarë, 60 
nxënës dhe studentë kanë pasur mundësi ta përmirësojnë kuptimin e çështjeve dhe 
termave gjinore, dhe të njihen me metoda dhe teknika për mbartjen e njohurisë të 
moshatareve të tyre. Kanë pasur mundësi në një ambient të sigurt të zhvillojnë aftësi 
të reja, të mësojnë më shumë për të drejtat e tyre dhe të diskutojnë për stereotipat 
negative gjinore  dhe paragjykimet dhe të zbulojnë mënyra të reja të sjelljes dhe 
mendimeve, që është hap i parë për ndryshim dhe arritjen e barazinë gjinore në të 
gjitha sfera e jetës. Me punëtoritë edukative të mbajtura nga ana e edukatorëve 
moshatarë në disa qytetet, më shumë se 250 të rinj janë njoftuar me disa prej 
koncepteve themelore të demokracisë gjinore dhe diskutuan për mënyrat e 
transformimin të sistemit tradicional patriarkal të vlerave, ndryshimi i kuptimeve për 
“burrërinë, dhe cilat janë karakteristikat të shoqërisë gjinore demokratike. 
 
Doracaku për demokracinë gjinore për edukatorë moshatarë ka dy pjese: pjesa 
teorike dhe pjesa praktike. Në pjesën e parë janë përfshirë të gjitha terma kryesore 
lidhur demokracinë gjinore, ndërsa në pjesën e dytë  ka 12 ushtrime praktike që janë 
një fillim të mirë për nxitjen e diskutimit tek moshatarëve. 
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Shoqëria demokratike patjetër duhet ta kuptojë dhe ta përfshijë demokracinë gjinore. 
Pa kësaj pjese të rëndësishme, nuk do të jetë demokratike. 
  

 
Rrjeti nacional kundër dhunës mbi gratë dhe  
dhuna në familjen 
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1. EDUKIMI MOSHATAR  

 
Në doracaket e Fondit për popullsinë e Kombeve të bashkuara për Edukimin 
moshatar të njëjtën definohet si një proces në të cilin të rinjtë të trajnuar dhe të 
motivuar ndërmarrin aktivitete të organizuara, joformale, edukative me moshatarët e 
tyre (ata që janë në moshën e tyre, sipas origjinës ose interesit) në kuadër të një 
periudhe të caktuar kohore). Aktivitetet janë drejtuara drejtë zhvillimit të njohjes së 
tyre, qëndrimit, besimet, shkathtësive të një teme të caktuar ose në ndonjë sferë të 
caktuar. 
 
Edukimi moshatar mund të kryhet individualisht ose në grup, në mjedise të 
ndryshme: shkolla dhe universitete, klube rinore, organizata civile, ose në çdo vend 
ku mblidhen të rinjtë. 
 
Shembuj për aktivitete të edukimit moshatar: 
 

• Sesione të organizuara me nxënës të shkollave të mesme, me përdorimin e 
teknikave interaktive si kuiza, loje me role ose prezantim i rasteve; 

 
• Shfaqje teatrore në një klub rinor, pas së cilës vjen diskutim në grup; dhe 

 
• Bisedime joformale me të rinjtë në ndonjë klub të natës lidhur me llojet të 

sjelljes së ndryshme që mund të shkaktojnë ndonjë rrezik mbi shëndetin e 
tyre, si dhe ku mund të marrin më shumë informata dhe ndihmë 

 
• Edukimi i moshatarëve aplikohet tek popullata të ndryshme dhe grupe 

moshës, dhe më e rëndësishme për qëllime të ndryshme. 
 
 
1.1 Pse edukimi moshatarë? 

  
Grupi i moshës së një personi të ri ka ndikim të madh mbi mënyrën se si ai/ajo do të 
sillet. Të rinjtë pjesa më e madhe të informatave lidhur me çështje shumë të 
ndjeshme ose tabu kulturore i marrin prej moshatarëve të tyre. Prandaj, përmes 
aktivitete të këtilla edukatorë/edukatoret e përdorin ndikimin e vet në një mënyrë 
pozitive. Është e rëndësishme që në edukimin moshatar mundësia që edukatori të 
kuptohet si një figurë autoriteti që mban ligjëratë për atë se si tjerët duhet të sjellin 
është shumë e vogël, dhe ka mundësi më të madhe se procesi i edukimit moshatar 
të kuptohet si marrja e një këshilli prej një shoku/shoqe me brenga të ngjashme dhe 
kuptim për atë se si duhet të jete një njëri i ri. 
 
1.2   Roli i edukatorit/edukatores  
 
Edukatori/edukatorja ka rol ta ndajë me grupin njohurinë e vet dhe edhe më e 
rëndësishme ta nxisë dhe ta mbështesë procesin e shkëmbimit të përvojave dhe 
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njohurive midis pjesëmarrësve. Ai/ajo nuk duhet të sillen si eksperte që dinë gjithçka, 
por të tregojnë se jenë të hapur në procesin e mësimit të përvojës dhe vet të 
përparojnë dhe të shërbejnë si modele që e praktikojnë atë që e flasin. Me atë që do 
të tregojnë se mirë i kuptojnë ndenjët, mendimet dhe përvojat e moshatarëve të tyre 
edukatorët/et do të mund të krijojnë një mjedis në të cilin do të ndjehen të sigurt dhe  
mirë të hulumtojnë tema të ndjeshme.  
 
Në një nga doracaket për forcimin e të rinjve përmes edukim të moshatarë  si 
rezultate pozitive për edukatorët/edukatoret janë theksuar: 
 
Shkathtësi:  

• Planifikimi dhe përgatitja: Aftësi për të planifikuar dhe përgatitur një sesion 
edukativ për të rinjtë 

• Menaxhimi i kohës dhe aftësive organizative  
• Aftësi hulumtuese 
• Prezantimi dhe  të folurit në publik 
• Lehtësimi/ ligjërimi: aftësi për të mbështetur persona të rinj të hulumtojnë 

tema të ndjeshme  
• Mbështetja e të tjerave drejt pjesëmarrjes së barabartë  
• Fleksibiliteti: Aftësi të mendohet dhe të reagohet shpejtë dhe nëse situata e 

kërkon atë ndonjë ushtrim të adaptohet apo modifikohet 
 
Qëndrime:  

• Udhëheqja  
• Besimi në lidhje me aftësinë për të ndikuar dhe për t’i edukuar të tjerët 
• Besimi në lidhje me aftësinë për të qenë iniciues efektiv për ndryshimet në 

komunitetin 
• Motivimi për të vazhduar pjesëmarrjen në aktivitet pozitive 

 
Njohuri 

• Kuptimi i  thellë të temës/ çështjes përkatëse 
• Kuptimi i strategjive që mundësojnë ndryshime pozitive në institucionin 

edukativ apo të komunitetit 
• Metodat e mësimdhënies dhe lehtësimit 

 
 
1.3 Аspekteт е rëndësishme të një punëtori dhe Мetoda për punë 
 
Përcaktimi i rregullave të përbashkëta 
 
Në fillim të punëtorisë grupi duhet të identifikohet dhe te dakordohet lidhur me 
rregullat e përbashkëta. Edukatori/edukatorja duhet të jenë të kujdesshëm që në 
listën të përfshihen disa rregulla të rëndësishme (të dëgjuarit të kujdesshëm, 
pjesëmarrja aktive, respekti i ndërsjellët) dhe pas mbushjes ta vendosë në një vend 
të dukshëm në dhomën që të mund herë pas herë t’i përkujtojë pjesëmarrësit e 
këtyre rregullave gjatë punës. 
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Thyesi i akullit (ice breaker) 
 
Këto aktivitete ndihmojnë pjesëmarrësve të njihen me njeri- tjetrin, si ta ulen 
tensionin fillestar që pritet të paraqitet në mesin e një gruio të ri njerëzish. 
 
Ngrohje (warm up and energizers) 
 
Ngrohjet përdoren për të filluar një sesion në mënyrë pozitive ose të kthehet 
energjinë e grupit nëse ka rënë gjatë sesioneve të mëparshme.  
 
Konkluzione/ mbyllje 
Në fund të çdo sesioni ose të përpunimit të një teme, është mire që edukatori/ja të 
japë një përfundim me që do ta përmbledhë tërë punën në mënyrë të shkurtë dhe do 
t’i theksojë gjërat më të rëndësishme ose do të japë konkluzione relevante. 
 
Edukimi moshatar jep mundësi për përdorimin e metodave të ndryshme për punë: 
 
Ligjërimi/Prezantimi- gjatë përdorimit të çdo metode pjesëmarësit janë më pasive, 
dhe edukatori/ja ka mundësi të prezantojë informata të caktuara për një periudhë të 
shkurtër kohore. Mund të shfrytëzohet si një hyrje në një temë të caktuar dhe pastaj 
të ndjekin ushtrime interaktive si diskutim, kuis etj. 
 
Prezantimi i ideve- pjesëmarrësve mundësohet ti japin idetë të pamenduara më herët 
dhe ashtu fitohen më shumë ide për një kohë të shkurtër. Të gjitha idetë dhe 
propozimet regjistrohen edhe kur ka përsëritje dhe pastaj grupohen. Pas dhënies së 
ideve mund të vijojë një diskutim ose ligjërim të shkurtër.  
 
Punë në grupe: Metoda kryesore e punës për çdo trajnim që ofron përfshirjen aktive 
e pjesëmarrësve duke përmirësuar të kuptuarit e tyre, vetëdijen dhe aftësitë. Kjo 
metodë gjithashtu i lejon pjesëmarrësve të cilët nuk janë shumë aktive dhe vështirë 
parashtrojnë pyetje, për t’i shprehur qëndrimet dhe mendimet e tyre. Secili grup 
punon në një detyrë në kohën e paracaktuar dhe pastaj secili grup prezanton 
pjesën e saj para pjesëmarrësve të tjerë. Është e rëndësishme që edukatori/ja 
të jetë  i/e sigurt se grupet i kanë kuptuar detyrat dhe të jetë në të 
kapshëm/shme gjatë punës në grupe për sqarime shtesë. 
 
Diskutim në grupë - një metodë e shkëlqyer për ndërveprim më të mirë midis grupit 
dhe edukatorit/es, ku informacione japin në të dy drejtimet në krahasim me mësimin. 
Duke përdorur këtë metodë është e rëndësishme që edukatori/ja të ketë kujdes të 
rregullave të përcaktuara më parë për punë dhe të bëjë kujdes që diskutimi të mos 
shkojë në një drejtim tjetër. 
 
Loja e roleve - shpesh përdoret metoda për shkak të shkallës së lartë të 
interaktivitetit, dhe përfshin përdorimin e teknikave të bazuara në teatër. Kjo është 
një mënyrë atraktive për të përcjellë informata, për të krijuar motivimin, potencial për 
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ndërtimin e aftësive dhe mundësi për të informuar pjesëmarrësit për shërbimet në 
dispozicion në komunitetin. 
 
Studimi i rastit- kjo metodë mundëson kapërcimin e hendekut mes teorisë dhe 
praktikës ashtu që  pjesëmarrësve u jepet mundësi të zbatojnë konceptet teorike 
përmes analizës dhe zgjidhja e problemeve të mundshme të përcaktuara dhe situata 
reale jetësore. Të dhënat që i përmban studimin e rastit janë zakonisht komplekse 
dhe në shumicën e tyre nuk ekziston një zgjidhje e qartë. 
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2. DEFINIMI I GJINISË 
 
2.1 Gjinia dhe seksi  
 
Nocioni "seks" referohet karakteristikave biologjike dhe fiziologjike që i përcaktojnë 
burrat (meshkuj) dhe gratë (femra), d.m.th numri dhe lloji i kromozomeve të seksit, 
hormonet, anatomi riprodhuese të brendshme dhe organe gjenitale të jashtme. Këto 
karakteristika janë përgjithësisht universale dhe të përhershme. Përjashtim janë 
rastet e njerëzve interseksuale tek të cilët që nga lindja këto karakteristika nuk janë 
as plotësisht në mënyrë tipike mashkullore as plotësisht në mënyrë tipike femërore. 
Personat interseksuale nuk duhet të ngatërrohet me personat transeksuale gjinia i të 
cilëve dallohet nga ajo që në kulturën lidhet me seksin e tyre të lindjes dhe janë të 
gatshëm të bëjnë ndërhyrje mjekësore për ndryshimin e seksin e tyre natyrore. 
 
Seksi është një fakt i biologjisë njerëzore, por gjinia nuk është. Termi "gjini" përdoret 
për të përshkruar të gjitha karakteristikat e dhëna shoqërore, rolet, aktivitetet dhe 
përgjegjësitë që lidhen me atë që çfarë do të thotë të jetë një burrë (man) ose një 
grua (woman) në një shoqëri të caktuar. Vajzat dhe djemtë nuk janë të lindur me 
njohuri se si të vishen, flasin, mendojnë apo të reagojnë. Nga momenti kur një djalë 
ose vajzë do të lindë ata janë trajtuar në mënyrë të ndryshme, për shembull, vajzat 
vishen në ngjyrë trëndafili, ndërsa djemtë në blu, vajzat luajnë me kukulla ndërsa 
djemtë me makina dhe pistoleta. Këto janë vetëm "normat" shoqërore dhe ato mund 
të ndryshohen. Nuk ka asnjë arsye pse djemtë nuk mund ta veshin ngjyrën trëndafili 
ose pse vajzat nuk mund të luajnë me vegla në vend me kukulla. 
 
Shembuj të deklaratave që kanë të bëjnë me seksin apo gjininë. 
 
 
Deklarata për burrat dhe gratë 
Burrat nuk mund të lindin foshnje, gratë mund  Seksi 
Djemtë e vegjël janë të fortë, ndërsa vajzat e vogla janë të butë Gjinia 
Zëri i djemve shndërrohet në pubertet, tek vajzat jo.  Seksi 
Gratë mund t’i ushqejnë foshnjat me gji, burrat mund t’i ushqejnë me shishe.  Seksi 
Shumica e punëtorëve të ndërtimit në vendin tonë janë burra.  Gjinia  
Në shumë vende, gratë që merren më bujqësi paguhen më pak se burrat. Gjinia  
Në shumë kultura, gratë janë ato që gatuajnë, por shefat më të  famshme të 
kuzhinatve në restorante janë burra 

Gjinia  

Vajzat duhet të gjejnë një burrë të mirë, ndërsa djemtë duhet të gjejnë një 
punë të mirë. 

Gjinia  

 
Në Udhëzuesin e lehtësuesve të Organizatës së Shëndetësisë Pan Amerikane janë 
dhënë karakteristikat e mëposhtme të gjinisë: 
 
• Relacional - sepse nuk është izoluar vetëm për femrat ose vetëm burrat, por ka të 
bëjë me lidhjet mes tyre dhe se si këto lidhje janë ndërtuar në mënyrë shoqërore 
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• Hierarkike - sepse dallimet e themeluara midis femrave dhe meshkujve të cilët janë 
larg nga ato të natyrshme, kanë tendencë për të dhënë rëndësi dhe vlerë më të 
madhe karakteristikave dhe aktiviteteve që lidhen me atë që çfarë është puna e burrit 
dhe për të prodhuar marrëdhënietë pabarabarta të fuqisë. 
 
• E ndryshueshme – edhe pse gjinia është historike, rolet dhe marrëdhëniet 
ndryshohen me kalimin e kohës dhe për këtë arsye kanë një potencial të caktuar për 
modifikim nëpërmjet intervenimeve zhvillimore. 
 
• Aftësi kontekstuale – ekzistojnë ndryshime në rolet e gjinisë dhe marrëdhënieve 
në varësi të kontekstit, etnitetit, grupit social-ekonomik, kulturës, etj, dhe nga kjo 
edhe nevoja për vendosjen e një  perspektive të shumëllojshmërisë në analizën 
gjinore. 
 
•E strukturuar institucionalisht  - sepse jo vetëm që referohet marrëdhënieve midis 
burrave dhe grave në një nivel personal dhe privat, por edhe sistemit shoqëror që 
mbështetet nga vlerat, legjislacioni, religjioni etj. 
 
Tri  avantazhet e lidhura ishin të siguruara me ardhjen e konceptit të gjinisë: 

•  
Të gjitha dallimet midis sekseve që ishin menduar se janë sociale dhe 
arbitrare, pa marrë parasysh nëse janë ndryshuara nga një shoqëri në tjetrën 
ose vetëm që konsideroheshin si të nënshtruara ndryshimeve, janë mbledhur 
së bashku në një koncept; 

 
• Përdorimi i një termi të vetëm (gjinia) në vend se të shumës (sekse) do të 

thotë se theksi u zhvendos nga dy pjesët e ndara të vetë parimit të ndarjes 
dhe femrat feministë mund të fokusohen në mënyrën se si kjo ndarje është e 
ndërtuar dhe e zbatuar. 

 
• dhe më në fund koncepti i gjinisë ka lënë vend për idenë e hierarkisë dhe 

marrëdhënieve të fuqisë, që do të thoshte se ndarja mund të shihet nga një 
tjetër perspektivë (Delphy, 1996, sipas Freedman, 2001). 

 
Megjithatë, pavarësisht nga avantazhet e shumta nga përdorimi i konceptit të gjinisë, 
ai mbetet si një term problematik që duket se ka humbur disa prej potencialeve të tij 
"revolucionare", siç është pranuar për përdorim të përgjithshëm. Sot gjinia lëvizet në 
mënyrë të papërshtatshme midis asaj që të jetë vetëm edhe një fjalë për seks dhe 
një term të kontestuar politikisht (Oakley, 1997, sipas Freedman, 2001).  Kur na flitet 
për burrat dhe gratë në kontekstin e gjinisë, me implikimin se edhe burrëria dhe 
feminiteti janë konstrukte shoqërore mund të sugjerohen dallimet në vend se 
pabarazinë e fuqisë. (Oakley, 1997, sipas Freedman, 2001). Më tutje, për gjininë 
ndonjëherë mendohet se është diçka që është e rëndësishme vetëm për gratë, 
sepse gjinia ishte pranuar lehtësisht nga femrat feministe  për të shpjeguar pozicionin 
më pak e rëndësishme të grave në shoqërinë, edhe pse në kohët e fundit duket se 
ka një kthesë në studimet dhe hulumtimet në burrërinë.  (Freedman, 2001). 
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2.2 Koncepte lidhur me gjininë 
 
2.2.1 Rolet gjinore dhe stereotipat gjinore 
 
Në doracakun për Vetëdijen gjinore dhe zhvillimin e UNDP-së rolet gjinore janë të 
definuara si norma ose besime në një shoqëri/ komunitet apo një grup të veçantë 
tjetër që kushtëzojnë të cilat aktivitete, detyrat dhe përgjegjësitë janë perceptuar për 
meshkuj ose për femra. Roleve gjinore ndikojnë mosha, klasa, raca, përkatësia 
etnike dhe përkatësia fetare, si edhe mjedisi gjeografik, ekonomik dhe politik. 
Ndryshimet në rolet gjinore shpesh paraqiten si një përgjigje të ndryshimeve në 
rastet ekonomike, natyrore apo politike, duke i  përfshirë përpjekjet të përgjithshme 
zhvillimore.  
 
Ato zakonisht janë të klasifikuara si produktive (gjenerojnë të ardhura dhe pasuri), 
reproduktive (kujdes për mirëmbajtjen e jetës njerëzore) dhe menaxhimi me 
komunitetin (vendimmarrja, vendosja dhe mirëmbajtja e rendit, strukturat dhe 
sistemet në komunitetin). 
. 
Stereotipat gjinore janë të lidhura ngushtë me rolet gjinore. Stereotipi gjinor është një 
pamje të përgjithësuar ose paragjykim për atributet ose karakteristikat që duhet t’i 
posedojnë  gratë dhe burrat, si dhe rolet që duhet t’i kenë ata. Stereotipat për atë se 
të cilat karakteristika  "mashkullore" i përfshin karakteristikat si: konkurrenca, guximi, 
ashpërsia, agresioni, aktiviteti, ndërsa si karakteristika "femërore" trajtohen: 
kooperativiteti, frika, butësia, pasiviteti dhe ndjeshmëria. (Koenig, 2011). 
 
Ka katër lloje kryesore të stereotipave gjinore:  
 
1. Karakteristikat personale - për shembull, pritet që gratë të jenë pasive dhe të 
nënshtrohen, ndërsa prej burrave pritet të kenë vetëbesim të lartë dhe të jenë 
agresive 
 
2. Sjellja në shtëpi - për shembull, supozohet se gratë kanë shkathtësi dhe aftësi më 
të zhvilluara lidhur me kujdesin ndaj fëmijëve, ndërsa riparimet në shtëpi më e mirë 
do të bëhen nga burri. 
 
3. Profesionet – për shembull, zakonisht infermierë, sekretarë, mësuese janë gra, 
ndërsa mjekë dhe punëtorë në ndërtimtarinë janë burrat. 
 
4. Pamja fizike - për shembull, gratë duhet të jenë të vogla dhe të këndshme, ndërsa 
burrat janë të gjatë dhe me trupa atletike 
 
Idetë për stereotipat e burrave dhe grave mund të jenë të dëmshme për shkak se ata 
e kufizojnë potencialin tonë për zhvillimin e plotë të aftësive njerëzore. Duke pranuar 
këto stereotipa i kufizojmë aktivitetet tona, d.m.th kufizohemi në zgjedhjen e sjelljeve 
tona, aftësive dhe shkathtësive, për shembull burrat janë të dekurajuar për të marrë 
pjesë në "punë të grave", si kujdesin ndaj fëmijëve, ndërsa gratë janë penguar nga 
zgjedhja e roleve tradicionalisht "për meshkuj" si inxhinieri. Kjo nuk do të thotë që ne 
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nuk mund të gëzojmë në tregimin e cilësive që zakonisht lidhen me seksin tonë, por 
është e rëndësishme për të bërë një zgjedhje të pavarur për atë që  ne e bëjmë. 
 
Stereotipi gjinor është veçanërisht i dëmshëm kur ndikon mbi shkeljen e drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut. Për shembull, "përdhunimi në martesë", sepse 
konsiderohet se që një grua është në pronësi të burrit dhe pse në shumë vende 
dhuna e këtillë ndaj gruas ndiqet penalisht. Një shembull tjetër është zhvendosja e 
fokusit të sjelljes dhe veshjes të viktimave të dhunës seksuale, në vend të 
ndëshkohen autorët e krimit. 
 
Shumica prej të rinjve janë të vetëdijshëm për pritjet nga burrat dhe gratë që të sillen 
apo të veprojnë në një mënyrë të caktuar. Ata e ndjejnë presionin që deri në një 
shkallë mbi ata e bëjnë familjen, moshatarët, kolegët, komunitetin dhe mediat që të 
konformohen me stereotipat e tyre me qëllim që të përshtaten. Për shembull vajzat 
duhet të jenë të bukura, të holla, të kujdesshme, të buta dhe modeste, por gjithashtu 
(në kundërshtim të plotë) prej tyre pritet të jenë tërheqëse, provokuese dhe të 
flertojnë. Djemtë duhet të jenë të fuqishëm, të fortë, "macho", por edhe të 
kujdesshëm dhe të ndjeshëm. Prej burrave  pritet ta mbështesin familjen, ndërsa prej 
grave të jenë "gratë super" të kujdesen për fëmijët, por edhe të arrijnë ta balancojnë 
mirëmbajtjen e shtëpisë me karrierën. 
 
Edhe "normat e këtilla gjinore"  gjatë kohës janë ndryshuar, ende kontribuojnë për  
ndarjen e dëmshme për atë që burrave dhe grave janë caktuar shkallë të ndryshme 
të lirisë dhe të shkallë të ndryshme të privilegjeve, statusit dhe vlerës nga ana e 
shoqërisë. Bile edhe midis burrave dhe grave të grupeve të caktuara që nuk 
konformohen me "normën ideal", si për shembull të tilla si "burra të feminizuara”, 
gratë "buç", lezbiket dhe persona transeksuale, dhe  atyre u janë të caktuara shkalla 
të ndryshme të privilegjeve, statusit dhe vlerës. 
 
Është e rëndësishme të kuptohet se njerëzit e përjetojnë pabarazinë dhe dhunën, jo 
sepse ato përgjithësisht dallohen, por për shkak se ata dallohen  në krahasim me 
idealin e dëshiruar, që është i formuar nga konstruktet shoqërore të gjinisë. 
 
Ajo që më shumë i forcon të rinjtë është procesin e shqyrtimit të vlefshmërisë së  
normave të forta gjinore, së bashku me marrjen e të drejtës së  tyre për t'u vlerësuar 
dhe respektuar - dhe përgjegjësia e tyre për t’i respektuar t’i vlerësojnë  të tjerët, pa 
dallim se sa ata pajtohen me këto norma . 
 
2.2.2 Identiteti gjinor 
 
Burrëri (masculinity) dhe feminitetit (femininity), ose identiteti gjinor i dikujt referohet 
shkallës në të cilën personat veçanërisht perceptojnë veten si mashkull ose femër 
duke marrë parasysh atë se çfarë do të thotë të jesh një mashkull ose një femër në 
një shoqëri (Stets dhe Burke, 2000). Sipas Asociacioni Psikologjike Amerikane, 
identitetit gjinor referohet ndjenjës që personi e ka për veten si mashkull, femër ose 
preson transseks. Kur identiteti gjinor dhe seksi biologjik të një personi nuk janë në 



 
15 

 

harmoni, ai mund të identifikohet si një person transeksual ose në ndonjë tjetër 
kategori transseksi. 
 
Transseks – është një term i përbashkët që përshkruan komunitetet e ndryshme të 
njerëzve të cilëve identiteti gjinor u dallohet nga ai që u ishte i caktuar prej lindjes; 
identitete që shkaktojnë sistemin të gjinisë binar mashkull/femër, një sistem të 
caktuar në një kulturë; çdo person që i kapërcen definicionet konvencionale për gratë 
dhe burrat dhe me vetidentifikimin ose me shprehjen i shkakton paraqitjet 
tradicionale. Kjo i përfshin por nuk kufizohet në identitetet e tilla si androgen, 
genderqueer, tranvestita, bigender, masculinity of center dhe shumë të tjerë. 
 
2.2.3 Terme tjera dhe definicione 
 
Vetëdija gjinore  
Vetëdija gjinore është kuptim se ekzistojnë dallime të përcaktuara shoqërore midis 
grave dhe burrave në bazë të sjelljes së mësuar. Kjo ndikon në aftësinë e tyre për 
qasje dhe kontroll të resurseve. Kjo vetëdije duhet të zbatohet përmes analizës 
gjinore në projekte, programe dhe politika. 
 
Ndjeshmëria gjinore 
Shoqëron aftësinë për të njohur dhe të potencuar në dallimet gjinore që ekzistojnë, 
çështjet dhe barazi, dhe për të përfshirë ato në strategjitë dhe veprimet. Ndjeshmëria 
gjinore nuk do të thotë se nuk i njohim dallimet mes burrave dhe grave 
 
Barazia  gjinore 
Drejtësia në shpërndarjen e resurseve, mundësive dhe përfitimeve për gratë/vajzat 
në relacion të burrave/djemve. Barazia vjen nga njohja se për arsye historike dhe 
strukturore, grupe të caktuara përballen me pakënaqësi prandaj duhet të merren 
masa kontekstualizuara  që do të sigurohen se pozita e tyre të pakënaqshme të mos 
jetë e përjetshme. 
 
Barazia gjinore 
Koncepti i barazisë gjinore shkon mbi fokusin për trajtim të barabartë dhe bazohet në 
rëndësinë e rezultateve. Përpiqet për trajtim të ndryshëm të grupeve në mënyrë për 
t'i dhënë fund pabarazisë. Barazia gjinore do të thotë se gratë dhe burrat gëzojnë të 
njëjtin status. Barazia gjinore do të thotë se gratë dhe burrat kanë kushte të 
barabarta për realizimin e të drejtave njerëzore dhe potencial për të kontribuar në 
zhvillimin kombëtar, politik, ekonomik, shoqëror dhe kulturor, dhe për të përfituar nga 
zhvillimi. 
 
Integrimi gjinor (gender mainstreaming) 
 Procesi i vlerësimit të ndikimit të ndonjë veprimi të planifikuar (duke përfshirë 
legjislacionin, politikat apo programet) për gratë dhe burrat në të gjitha fushat dhe në 
të gjitha nivelet. Qëllimi përfundimtar është arritja e barazisë gjinore. 
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2.3 Diskriminim gjinor 
  
Çdo veprim, praktikë apo politikë të bërjes së dallimit, përdorimi ose kufizimi i 
njerëzve në baze të identiteteve të tyre kolektive (gjinia, raca, klasa, etnia, identiteti 
seksual, religjioni, etj) me çka rrezikohet ose pengohet realizimi ose mbrojtja e  të 
drejtave të tyre njerëzore dhe liritë quhet diskriminim pa dallim a ekziston apo jo 
ndonjë qëllim të vetëdijshëm për atë.   
 
Diskriminimi mund të jetë i drejtpërdrejtë apo indirekt, por në të dyja rastet ka efekt 
ku mohohen mundësitë dhe të drejtat e barabarta të një individi në bazë të 
karakteristikave personale. Diskriminimi i drejtpërdrejtë është çdo veprim, praktikë 
apo politikë e veprimit të pavolitshëm, përjashtimi apo kufizimi që rezulton me 
privimin os shkeljen e njohjen e barabartë ose me gëzimin e të drejtave njerëzore 
dhe lirive themelore, në krahasim me trajtimin që e ka pasur  një person tjetër në të 
njëjtën situatën ose ndonjë situatë të ngjashme.  
 
Shembuj të diskriminimit të drejtpërdrejtë: 
 

• Gruas kirurg ia kanë refuzuar  kërkesën për punë në repartin e kirurgjisë me 
arsyetimin se është "punë e burrave" dhe se "nuk ka vend për një grua në 
këtoqarqe". 
 

• Një grua jë është larguar nga puna për shkak të shtatzënisë së saj. Edhe pse 
largimi nga puna për shkak të shtatzënisë është diskriminues dhe kundër 
Ligjit sepse një burrë kurrë nuk do të ballafaqohet me ndonjë problem ët tillë.  

 
• Në mediat, gruas politikane parashtrohen pyetje rreth familjes dhe fëmijëve, si 

e kalon kohën në shtëpi, ndërsa burrave politikanë u parashtrohen pyetje 
lidhur vetëm me punën e tyre. 

 
• Një burrë dhe grua me të njëjtën pozitë pune marrin rroga të ndryshme. 

Përveç nëse punëdhënësi nuk jep një arsye të duhur, jodiskriminues për 
dallimin në rrogat, për shembull, burri të ketë më shumë obligime të punës 
sesa grua, kjo d.m.th. paraqet diskriminim i drejtpërdrejtë.   

 
• Burrat duhet ta paguajnë hyrjen në klubet e natës, ndërsa për gratë hyrja në 

klubet e natës është falas. 
 
Diskriminimi indirekt është vënia e çdo personi në një pozitë të pakënaqshme në 
krahasim me personat e tjerë, me miratimin e dispozitave ose kritereve apo me 
ndërmarrjen e veprimeve të caktuara që sipas përmbajtjes janë neutrale (përveç 
dispozitat të përmendura, kriteret apo praktikat arsyetohen objektivisht me një 
qëllim të ligjshëm, ndërsa përmbajtjet për arritjen e atij qëllimi janë të përshtatshme 
dhe të nevojshme). 
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Shembuj të diskriminimit indirekt: 
 
• Forcat e policisë e kanë shpallje me standardet për emërimin e zyrtarëve, dhe një 
nga kriteret është lartësia nga 1,78 cm. Kjo kërkesë vlen për të gjithë kandidatët, por 
gratë që i përgjigjen kësaj kërkese janë të pakta. Edhe pse përshtypja e parë është 
se emërimi i policeve është në mënyrë të barabartë për burrat dhe gratë, vijmë deri 
konkluzioni se gratë janë vendosur në një situatë shumë të pavolitshme sesa burrat. 
 
• Gjatë dërgimit e punëtorëve si tepricë teknologjike, punëdhënësi së pari i zgjedh 
punëtorët honoraristë  në vend të punëtorëve me kohë të plotë. Sepse ka më shumë 
femra honorariste sesa meshkuj, kjo praktikë tregon një ndikim i dëmshëm mbi gratë. 
Përjashtim mund të bëhet nëse punëdhënësi mund ta arsyetojë këtë praktikë të tij që 
konsiderohet si diskriminim të paligjshëm gjinor indirekt. 
 
Mund të përmendet edhe diskriminimi strukturore në kontekst të çështjeve gjinore. 
Ky lloj diskriminimi paraqitet kur strukturat e rëndësishme në shoqërinë, si një familje, 
qeveri, tregu i punës, arsimi etj, nëpërmjet krijimit të normave, politikave apo sjelljeve 
vazhdimisht ndonjë grupi shoqëror i marrin të drejtat. Për shembull, bankat miratojnë 
kredi në bazë të faktorëve të tilla si shuma e të ardhurave mujore, përvoja pune, 
borxhet tjera. Është e njohur përgjithësisht se gratë shpesh janë jashtë tregut të 
punës, të papunë, ndërsa ata që punojnë paguhen më pak se sa homologët e tyre 
meshkuj. Gjithashtu ka  më shumë gjasa që grua të bëjë pauzë në karrierën, për 
shkak të shtatzënisë dhe kujdesit për fëmijë . Nga kjo del se nëna e vetme që 
financiarisht është më pak të sigurt se një babai të vetëm ose një familje me dy 
prindër. Duke marrë parasysh këto faktorë,  ka gjasa të vogla që të miratojë një kredi 
për një grua sesa një burri. Kjo ndikon negativisht të grave, si edhe të gjithë 
shoqërisë kur gratë nuk kanë qasje të barabartë për kredi. 
 
Bërja e dallimit mes këtyre llojeve të diskriminimit është e rëndësishme për 
promovimin e barazisë gjinore dhe kuptimin e llojeve të diskriminimit që paraqesin në 
sfera të ndryshme të shoqërisë. Diskriminimi i drejtpërdrejtë dhe indirekt mund të 
ulen vetëm me  ndryshimin e ligjeve dhe politikave ekzistuese, ndërsa për uljen dhe 
eliminimin e diskriminimit strukturore, është e nevojshme ndryshim në  kuptimet, 
vlerat, mënyra se si trajtojnë  djemtë dhe vajzat, si burrat dhe gratë, çfarë 
marrëdhënie ekzistojnë dhe si shoqëria është e organizuar. Arsimi është një nga 
mjetet më të rëndësishme për të parandaluar diskriminimin strukturor duke thyer 
stereotipat dhe paragjykimet.  
 
Njerëzit i përcakton një sërë tipare të ndryshme perosnale. Ndonjëherë një person 
mund të ketë më shumë se një tipar që do ta bëjë atë një subjekt i diskriminimit. 
Trajtimi diskriminues jo gjithmonë është i nxitur nga intoleranca e këtyre tipareve të 
izoluara nga të tjerët. Kur diskriminimi bazohet në më shumë se një tipar quhet 
diskriminim të shumëfishtë. 
 
Hulumtimet e Agjencisë Evropiane për të Drejtat Themelore të tregojnë se 
diskriminimi i shumëfishtë është një fenomen real, si për grupet e rrezikuara siç janë 
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gratë rome në qasjen deri kujdesi shëndetësor ose për të moshuarit me aftësi të 
kufizuara si rezultat i kushteve të tyre të këqija të banimit. 
 
Shembuj të diskriminimit të shumëfishtë: 
 
Gjatë intervistës për punë, gruas së re parashtrohen pyetje në lidhje me martesën e 
saj, planet e saj për të ardhmen, a dhe kur planifikon të ketë fëmijë etj.. Gruaja e re 
përballet me trajtim diskriminues nga punëdhënësit për shkak se ata kanë gjasa të 
shkojnë në pushim të lindjes. Ajo nuk është diskriminuar vetëm për shkak të moshës 
së saj - kjo nuk është diçka që vlen për të gjithë të rinjtë. Ajo është e diskriminuar jo 
vetëm sepse ajo është një grua - ky problem nuk vlen për të gjitha gratë në 
përgjithësi. Ajo është e diskriminuar si një grua e re. 
 
Një Hotel refuzon kërkesën për punë të një njeriu me prejardhje afrikane që aplikon 
për vendin e punës pastrues dhomash. Hoteli punëson gra me prejardhje afrikane 
dhe burra që i përkasin racës së bardhë si pastruese dhomash. Kandidati me 
prejardhje afrikane është refuzuar sepse supozohet se ai do të vjedhë nga mysafirët 
ose nga hoteli. Arsyeja për trajtim më pak të kënaqshëm nuk është raca apo seksi e 
kandidatit, por supozimi që bazohet në kombinimin e karakteristikave që i përkasin 
seksit dhe racës se tij. 
 
2.4 Demokracia gjinore 
 
Shoqëra e hapur demokratike ofron shumë përfitime për qytetarët e saj. U jep atyre 
të drejtën për të zgjedhur jetën e tyre, lejon zhvillimin e potencialeve si qenie 
njerëzore dhe të jetojnë të lirë nga frika, nga maltretimi dhe diskriminimi. Ofron 
mbrojtje nëpërmjet legjislacionit dhe të drejtën për ta zgjedhur ligjdhënësin ose ta 
largojnë nëse nuk i përmbush detyrat e punës. E garanton lirinë e të folurit, religjionit 
dhe bashkimi. Ofron gjyqësori i pavarur. Nëpërmjet parimeve për sundimin e të 
drejtës siguron universalitetin dhe barazinë e të gjithëve para ligjit. Liria e mediave 
lejon zbulimin e korrupsionit, abuzimit dhe paaftësisë. Mendimet dhe qëndrimet e 
mediave të ndryshme lejojnë interpretime alternative të lajmeve dhe ngjarjeve. 
 
Demokracia e fortë inkurajon ekzistencën e një shoqërie civile aktive, dhe hap një 
debat publik mbi çështjet e ndryshme duke lejuar edhe mosmarrëveshje me 
qeverinë. Kjo demokraci ofron shumë mundësi për përfshirjen e qytetarëve në jetën 
publike. Demokracia funksionale ka një detyrim moral për refugjatët, vizitorët dhe 
kombet e tjera. Shumë prej këtyre përgjegjësive janë të përfshirë në konventat dhe 
marrëveshjet ndërkombëtare. Këto janë pikat fillestare për monitorimin e ekzistencës 
dhe respektimin e demokracisë së një shoqëri. 
 
Gratë kanë pasur gjithmonë një rol të rëndësishëm në demokraci. Demokracia 
kërkon që nevojat dhe interesat e të gjithë qytetarëve të dëgjohen, të diskutohen dhe 
të rregullohen. Gratë përbëjnë gjysmën e popullsisë dhe zëri i tyre në procesin 
demokratik duhet të dëgjohet. Demokracisë i nevojiten gratë për të qenë një 
demokraci i vërtetë, gratë kanë nevojë për demokracinë në qoftë se ata duan ta 
ndryshojnë sistemin dhe ligjet që u pengojnë të jenë të barabartë. 
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Termi demokracia gjinore promovon synimin e krijimit të marrëdhënieve demokratike 
mes grave dhe burrave. Demokracia gjinore identifikon proceset që janë të 
nevojshme për të demokratizohen marrëdhëniet mes grave dhe burrave në kuadër të 
demokracisë përfaqësuese në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Megjithatë, 
përpjekjet për të rritur nivelin kuantitativ e pjesëmarrjes së grave në strukturat 
politike, sociale dhe ekonomike ekzistuese nuk do të shkojë lehtë me kritikën radikale 
e marrëdhënieve të gjinisë aktuale shoqërore 
 
Termi Demokracia gjinore lidh disa aspekte, dhe kuptimi mund të shpjegohet 
pikërisht nga ato aspekte. 
 

• • Dhënia e kuptimit kryesor të gjinisë me vendosjen e barazisë gjinore në 
vendin e parë; adresimi i seksizmit, mizogjinisë dhe pabarazisë së patriarkatit 
dhe fuqisë, duke ndryshuar rolet gjinore, rishpërndarjen e pushtetit, duke 
krijuar një përkufizim të ri të mashkulloritetit. 

•  Dhënia e kuptimit kryesor të barazisë përmes investimeve në mirëqenien e të 
gjithëvë, investimi në gratë dhe vajzat - jo vetëm në shërbime për ta, por edhe 
në ndërtimin e barazisë ekonomike dhe stabilitetit, përmirësimi e kushteve të 
vajzave dhe grave nga grupet të rrezikuara.  

• • Angazhimi i komunitetit, duke nxitur aktivizimin e liderëve që do të 
fokusohen në parandalimin e dhunës me bazë gjinore, ripërcaktimin e 
kulturës si liberale dhe të hapur, dhe kundërshtimi i të gjitha formave të 
tensionit, duke përfshirë homofobinë. 

• • Parandalimi i dhunës mashkullore përmes abuzimit në jetën private dhe 
publike, parandalimi i dhunës në familjen nga prindërit, martesave të 
detyruara, maltretimi në nder të familjes, mësimi i udhëheqësve të komunitetit 
t’i mbështesin viktimat e dhunës dhe të dënojnë autorët e krimit. 

• • Ndërtimi i solidaritetit përmes gatishmërisë për reagim. 
• • Redizajnim e pushtetit, duke siguruar se ai është i ndarë në mënyrë egalitar, 

dinamik, se është dhënë bashkërisht, është dakorduar, i akumuluar me qëllim 
që të shpërndahen. 
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3. GJINIA DHE SHOQËRIA 
 
3.1 Gjinia dhe Familjes 
 
Perceptimi i roleve në shtëpinë dhe familjen janë drejtuar kryesisht tek gratë, sepse 
për punët e shtëpisë dhe kujdesin për familjen tradicionalisht kujdeset ajo. 
 
Për shkak se të dy sekse janë të prekura nga arritja e një ekuilibër mes jetës private 
dhe profesionale, ndarja e roleve në familjen dhe në shtëpinë është një tregues kyç i 
shkallës së barazisë gjinore në një shoqëri. 
 
Në kuadër globale, gratë, qoftë të punësuar, të papunësuar apo joaktive, mesatarisht 
shpenzojnë një pjesë pak më të madhe të kohës së tyre në amvisërinë sesa burrat.  
 
Në RM-së, ende mbizotëron ndarjen racionale të punëve në familjen.  Sipas Anketës 
mbi përdorimin e kohës, që ëhstë bërë nga Enti i Statistikave shtetërore, burrat 
pjesën më e madhe të kohës e kalojnë në punë, ndërsa gratë pjesa më e madhe të 
kohës e harxhojnë në obligimet shtëpiake. Në amvisërinë pjesën më e madhe të 
kohës gruaja e harxhon për gatim, pastaj  vijon larja e enëve dhe punët e tjera 
shtëpiake. 
  
Mesatarisht, gratë e punësuara shpenzojnë më shumë se 3 orë sesa burrat në 
aktivitete shtëpiake ndërsa gratë të papunë deri 4 orë më shumë se burrat të 
papunë. 
 
Është interesante të theksohet se burrat që nuk kanë partnere dhe fëmijë kushtojnë 
më shumë kohë për aktivitetet shtëpiake sesa bashkëqytetarët e tyre me partnerë, 
veçanërisht  nga prindërit të vetëm. 
 
Pas këtyre të dhënave, gratë në Maqedoni kanë më shumë kufizime në fushat e tjera 
të shoqërisë për shkak të përgjegjësive të tyre shtepiake. Kur u pyetën nëse ata 
pajtohen me qëndrimin se "nëna duhet të vënë kujdesin e fëmijëve të tyre përpara 
karrierës së saj" nga hulumtimi i Reaktorit, tre të katërtat (74,1%) pajtohen, nga të 
cilat më shumë se gjysma (54,1%) pajtohen plotësisht. 
 
Me rëndësi të madhe për të lehtësuar detyrat e grave është ekzistenca e qendrave 
për  kujdesin e fëmijëve dhe të moshuarit. Në këtë kuptim, gratë nga zonat rurale 
janë në pozitë shumë jo të volitshme nga gratë prej zonave urbane, për atë shkak se 
në shumë zona rurale mungojnë shërbimet të tilla, kështu që gratë janë të detyruar të 
jenë në shtëpi dhe të kujdesen për familjen, duke u bërë krejtësisht  të varur në 
mënyrë ekonomike nga burri. 
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3.2 Gjinia dhe Ekonomia 
 
Gratë në Evropë dhe në botë janë në situatë shumë të pakënaqshme sesa burrat në 
tregun e punës, për shkak të ndodhjes së shpeshtë të kontratave të pasigurta, punë 
të pasigurt honorare,  diferenca të përhershme në rrogën mesatare (17,6%), e cila ka 
pasojat e saj mbi të ardhurat e tyre të jetësore, siguria sociale dhe pensionet. E gjithë 
kjo kontribuon në rrezik për rritjen e normën e varfërisë, veçanërisht në mesin e 
grave në pension. 
 
Pjesëmarrja e grave në tregun e punës në Maqedoni ende është në nivelin shumë e 
ulët dhe e pakënaqshme. Ky problem është veçanërisht i dukshëm në zonat rurale. 
Krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian, niveli i shkallës së punësimit të 
femrave në Maqedoni mbetet shumë e vogël. Pavarësisht masave të marra për 
subvencionimi dhe ndihma financiare për gratë - sipërmarrëse, problemi mbetet të 
jetë një nga më të rëndësishme në shoqërinë tonë. 
 
Sipas Raportit nga Aksioni Zdruzenska nga 2010, ka një hendek gjinor i lartë në 
shkallët e punësimit dhe aktiviteteve në tregun e punës. Nga numri i përgjithshëm të 
popullsisë aktive në tregun e punës 61,4% janë meshkuj, ndërsa 38,6% janë gra. Sa 
për popullsinë joaktive, përqindja e femrave është 65,0%, ndërsa për meshkujt është 
35,0%. Nga analiza e bërë të aktiviteteve qendrore në fushën e punësimit, numri i 
grave të targetuara  me programet aktive dhe masat për punësim është simbolik 
krahasuar me numrin e përgjithshëm të grave të papuna. Analiza e masave aktive 
tregon trajtimin e papërshtatshme të grave në politikat e punësimit. 
 
Sipas një studimi nga Komisioni Evropian, faktorët kryesorë që ndikojnë në aktivitetin 
e ulët në tregun e punës tek gratë janë: tradita, kultura, arsimi i dobët dhe aftësitë e 
mësuara, përkatësia etnike në kombinim me arsimin, disponueshmëria dhe 
personave të moshuar të familjes, ekzistenca e diskriminimit në tregun e punës dhe 
kështu me radhë. Në studimi theksohet lidhjen mes hendekut gjinor dhe arsimit në 
fushën e tregut të punës etj. Gratë me arsim të lartë janë më aktive në tregun e 
punës se sa meshkujt me arsim të lartë. Ky informacion është me të vërtetë i 
rëndësishëm, jo për shkak të lidhjes së nevojshme midis arsimit dhe tregut të punës, 
por për shkak të rëndësisë së saj krahasuese. Sipas kësaj, politikat për të 
përmirësuar nivelin arsimor të grave, sidomos të atyre nga pakicat etnike, për të rritur 
aktivitetin e grave, dhe në këtë mënyrë punësimin e tyre. 
 
Diskriminimi ndaj grave ende ekziston në shpalljet për punë përmes kërkesave 
neutrale të tilla si: fotografi, njohuri të një gjuhe apo të kanë një patentë shoferi. Më 
shumë diskriminim kanë shpalljet që referohen vendeve pune lidhur me punë me 
pale dhe në shpallje që karakterizohen me stereotipa gjinore si profesione  
mashkullore, profesione femërore. Kjo ndarje e sektorëve në të cilat gruaja punon 
fillimisht dhe sektorë ku punojnë burra vazhdon të ekzistojë për shkak të qëndrimeve 
të rrënjosura tradicionale dhe patriarkale. Gratë janë më të përfaqësuara në sektorin 
e shëndetësisë, punës sociale, arsimit, etj, për shkak të perceptimit të gruas si 
"dikush që kujdeset për të tjerët." 
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Vërehet edhe përqindja e vogël e grave në pozitat udhëheqëse apo të grave në 
bordet e kompanive të mëdha, nga ana tjetër, gratë janë më të përfaqësuara në 
industrinë e veshjeve dhe tekstilit në vende që janë me pagat më të ulëta në vendin. 
 
E gjithë kjo kontribuon në efektin afatgjatë që paraqitet si rezultat i të ardhurave më 
të ulëta të grave krahasuar me burrat,  për shkak të llojit të vendeve të punës, që 
rezulton me një nivel më të ulët të pensionit. 
 
3.3 Gjinia dhe politika 
 
Sipas fuqisë reale të marrjes së vendimeve të rëndësishme të politikës, pavarësisht 
nga progresi që ishte arritur sa i përket pjesëmarrjes së grave në politikë, sfera 
politike në Maqedoni mbetet kryesisht mashkullore. 
 
Në 1990, në zgjedhjet e para post-tranzicioni, në Kuvendin e Maqedonisë ishin 
zgjedhur pesë gra (4,1%) nga gjithsej 120 deputetëve. Në zgjedhjet e dyta, në 1994, 
u zgjodhën 4 gra- parlamentare. Me 3.3% deputete, Maqedonia ishte në fund në 
mesin e vendeve evropiane në aspektin e pjesëmarrjes së grave në politikë. Në vitin 
1998, përqindja e grave në Parlamentin ishte 6,6%. 
 
Arritjet kryesore për pjesëmarrjen e rritur të gruas në politikën në Maqedoni është për 
shkak të sektorit joqeveritar, veçanërisht organizatave të grave. Nëpërmjet fushatave 
dhe lobimit për ndryshime në ligjet zgjedhore me zbatimin e kuotave veçanërisht me 
ndryshimet në Ligjin zgjedhor në 2006, më të cilin përcaktohet se në çdo tri vende në 
listat e kandidatëve, një duhet të përkasë seksit më pak të përfaqësuar, me mundësi 
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve të refuzojë ta pranojë listën që nuk do t’i plotësojë 
këto kritere, u arrit deri rezultate me të cilat rritet pjesëmarrja e gruas në jetën politike 
në Maqedoni. 
 
Në vitin 2006 përqindja e grave - parlamentare u rrit në rreth 37, dhe pas zgjedhjeve 
të fundit në 2014, 33,9% e përbërjes parlamentare janë gra (gjithsej 41 nga 123 
deputetë). Kështu, Maqedonia është mbi mesataren evropiane dhe botërore sipas 
përfaqësisë së femrave në Parlamentin.  
 
Megjithatë, pavarësisht numrit të lartë të pjesëmarrjes së femrave në instancën më të 
lartë të vendimmarrjes në shtet, mbetet pyetja për ndikimin e vërtetë të grave në 
vendim-marrje. 
 
Në anën tjetër, duke parë në nivel lokal, pjesëmarrja e grave është jashtëzakonisht e 
dobët në pozitat për kryetar komune. Në zgjedhjet e fundit nga 80 komuna në 
Maqedoni  janë zgjedhur vetëm katër gra - kryetaret e komunave. Dispozitat ligjore 
nuk parashikojnë zgjidhje për përfaqësimin e sekseve në lidhje me zgjedhjet për 
kryetar komune, që është një nga arsyet për këtë situatë. 
 
Duke parë në kuadër botëror, dhe tek fqinjët numër i grave që zënë pozitat më të 
larta në shtetet është në rritje. Në Serbi ka gra kryetare të Parlamentit në dy 
mandate, Sllovenia dhe Kosova kanë gra - Kryeministra, në Kroacinë u zgjodh grua 
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për kryetare të shtetit, ndërsa ne kemi vetëm dy ministra, për punëve të brendshme 
dhe të kulturës, të cilave fuqia e vendimmarrjes dhe ndikimit mund të sillet në 
pikëpyetje. 
 
3.4 Gjinia dhe Media 
 
Për mediat mund të themi se janë një foto të shoqërisë në të cilën jetojmë. Mediat 
janë përgjegjës  ta tregojnë realitetin në mënyrë të vërtet dhe t’i promovojnë vlerat e 
vërteta në një shoqëri. Megjithatë, mediat nuk është vetëm një mjet që tregon 
realitetin, por ata janë pjesëmarrës aktiv në krijimin e tij. Të folurit publikë e 
prodhojnë përfshin ose përjashton vlera të caktuara. Ata bëjnë zgjedhje në lidhje për 
atë çfarë dhe sa do të transmetojnë, si dhe në çfarë mënyrë dhe si të saktë. 
 
Ashtu si vlera të tjera shoqërore dhe kulturore, edhe angazhimi për barazinë gjinore 
zbatohet me anë të rritjes së ndërgjegjësimit publik. Një pjesë e rëndësishme e këtij 
procesi, natyrisht janë mediat elektronike. 
 
Për barazinë gjinore dhe demokracinë gjinore kryesisht flet praninë e grave si 
kreatore aktive në diskursin politik, kulturor dhe shoqëror në mediat. Sipas hulumtimit 
të Agjencisë për shërbimet audio dhe audiovizuale në emisionet e monitorimit (në 
muajin maj 2012), si të ftuar në emisione dhe persona që japin deklarata si një 
autoritete profesionale dhe politike janë paraqitur 732 burra kundrejt 165 femrave. 
Krahas kësaj, programet argëtuese janë parë praninë më të madhe të femrave se sa 
burrat. 
 
Imazhi i gruas që mbizotëron në programet argëtuese është objektivizues dhe 
seksualizuar, ndërsa imazhi që e krijojnë emisionet argëtuese tregon një pamje të 
pasivitetit shoqëror, pafuqisë, joautoritet dhe nënshtrimit. Atje ku gjejmë praninë 
autoritative i grave në politikë ose ekspertizë specifike, gjinia relativizohet dhe 
"neutralizohet” në vend afirmohet. 
 
Paraqitja e grave dhe trupave të grave në përqind e tejkalon paraqitjen e burrave dhe 
trupat e burrave dhe për atë shkak paraqitja e femrave në mediat në masë të mëdha 
kuptohet si një dekorim ose një status i pjesëmarrjes pasiv. Edhe në emisionet 
argëtuese, burrat janë më shumë dhe japin mendime dhe deklarate ndërsa gratë 
janë si një "dekorim". 
 
Atje ku paraqesin gratë zakonisht shfaqen në një rol pasiv apo i nënshtruar (fillimisht 
në programet informative) ose si një trup i objektivizuar dhe i seksualizuar, një fytyrë 
të bukur pa qëndrim (përveç në aspektin e çështjeve romantike-seksuale). 
 
Si shembull mund t’i marrim kontributet në fushën e shëndetësisë: mjekët, zyrtarët e 
institucioneve, drejtorët, ekspertët e paraqitura në raportet janë, me përjashtime të 
rralla, pothuajse gjithmonë burrat, ndërsa gratë shfaqen në materialin ilustrues vizual 
si infermiere apo pacientët. 
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Mediat nuk janë vetëm pjesë e problemit të diskriminimit, por edhe pjesë e zgjidhjes 
të problemit. Mediat dhe profesionistët e medias të kenë një rol të madh në luftën 
kundër diskriminimit. Pa mediat, si pjesë e shoqërisë së gjerë civile, nuk mund të 
paramendohet  lufta kundër të gjitha formave të diskriminimit. 
 
Mediat mund të japin një kontribut të rëndësishëm për të artikuluar zërin e qytetarëve 
të ndryshëm, pavarësisht seksit, gjinisë, racës, përkatësisë etnike, racës, fesë, 
statusit social, të moshës, aftësive të tyre fizike dhe mentale. Kjo arrihet  me 
gazetarinë e përgjegjshme, të përcaktuara nga Instituti për shumëllojshmërinë 
mediatike të Londrës si "e drejtë, e saktë,  e balancuar, e ndjeshme dhe përfshirëse". 
 
3.5 Gjinia dhe Arsimi 
 
Arsimimi luan një rol kyç në gjendjen e barazisë gjinore dhe në mënyrë më të 
drejtpërdrejtë ndikojnë në statusin dhe pozitën e grave në shoqëri. 
 
Dokumentet kryesore në fushën e arsimit, si Ligjit për arsim fillor dhe Strategjia 
kombëtare për Zhvillimin e Arsimit nuk e trajtojnë çështjen e mundësive të barabarta 
për arritjet në mësimit e djemve dhe të vajzave. Dimensioni gjinor nuk është 
përmendur askund, edhe pse Programi kombëtar për zhvillimin e arsimit parashikon 
ndryshime kurrikulare në vlerat (duke theksuar identitetin qytetar, të drejtat e njeriut, 
etj). Shkollat nuk kanë dokumentet zyrtare të shkruara dhe strategji që promovojnë 
barazinë midis vajzave dhe djemve dhe përcaktojnë kompetenca në fushat e 
monitorimit të gjendjes reale. 
 
Sipas studimeve të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, barazia gjinore në qasjen gjatë 
regjistrimin dhe në trajtimin në mjedisin shkollor ka vetëm nivel deklarative. 
 
Të dhënat nga vitet e mëparshme për nxënësit të regjistruara në arsimin fillor 
tregojnë se ekziston një bilanc  relativ në raport të djemve dhe vajzave të regjistruara 
. 
Edhe në arsimin e mesëm të përgjithshëm situata me nxënësit të regjistruara është e 
ngjashme. Në shkollat profesionale me programin katërvjeçar, djemtë janë të 
pranishëm në një numër të madh, dhe në disa profesione të tilla si ndërtimin, 
ndërtimin- gjeodezike, mekaniken, elektro, përpunimin e drurit, në bujqësinë, djemtë 
janë të përfaqësuar nga më shumë se 80% të numrit të përgjithshëm të nxënësve të 
regjistruar. Në profesionet e tekstilit dhe tekstili-lëkurë, tregtisë dhe profesioni 
ekonomi-jurdike janë të përfaqësuar me mbi 70% nga të gjitha nxënëse të 
regjistruara.  
 
Sa u përket arsimi e lartë, analizat tregojnë se vajzat përbëjnë një përqindje më të 
madhe të studenteve të regjistruara dhe se përqindja është në rritje të shpejtë në 
mbarimin e studimeve në favor të studenteve. Në analizën e të dhënave statistikore 
në lidhje me zgjedhjen e profesioneve të studimit, vërehet një disbalanci i lartë 
gjinore. Përqindja e vajzave që regjistrohen në fakultetet në të cilat tradicionalisht 
shkojnë meshkujt është shumë e ulët. 
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Shumica e të diplomuarve dhe vajzat me master në fakultetet e Maqedonisë, 
veçanërisht në shkencat shoqërore, është në kundërshtim me gjendjen e tregut të 
punës. Arriget deri përfundimi se, edhe pse vajzat dhe gratë më të përkushtuar 
shkollimit të tyre se sa djemtë dhe burrat, për shumë prej tyre mënyra e zhvillimit 
profesional përfundon me përfundimin e universitetit apo studimet pasuniversitare. 
 
3.6 Dhuna e bazuar gjinore 
 
Sipas Konventës së Këshillit të Evropës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në 
familje (Konventa e Stambollit), dokumenti i parë gjithëpërfshirës ndërkombëtar në 
lidhje me këtë çështje, dhuna ndaj grave është një shkelje e të drejtave themelore të 
njeriut. Kjo është një manifestim i marrëdhënieve historikisht të pabarabarta mes 
burrave dhe grave, e cila është arsyeja për dominimin e burrave dhe diskriminimi 
ndaj grave. 
 
Dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje është një problem serioz shoqëror, familjar 
dhe personal. Sipas disa hulumtimeve në kuadër të dhunës familijare, dhuna ndaj 
burrave në përfaqësim është shumë afër me dhunën ndaj grave, por pasojat e kësaj 
dhune janë shumë më të larta tek gratë sesa tek burrat. Prandaj, kur flasim për 
dhunën me bazë gjinore dhe dhunës në familje, ajo kryesisht i referohet dhunës që 
gratë që e vuajnë në shtëpi dhe në mes. 
 
Sipas statistikave të shumta, në korniza botërore, çdo e treta grua është viktimë e 
disa lloje të dhunes. Në familjen, viktimë e dhunës mund të jetë çdo anëtar, por 
viktimat më të shpeshta janë gratë, fëmijët dhe të moshuarit. 
 
Dhuna gjithmonë përfshin abuzimin e pushtetit në marrëdhëniet që nuk janë të 
bazuara në barazi. Ajo është një grup i sjelljeve që për qëllim e kanë kontrollin mbi 
persona të tjera nëpërmjet përdorimit të forcës, kërcënimeve dhe manipulimit, si dhe 
çdo veprim tjetër që mund të shkaktojë rrezik për të shkaktuar dhimbje fizike ose 
psikologjike, të shkaktojë  një ndjenjë të frikës ose rrezik personal ose dëmtim i 
dinjitetit dhe shqetësim të ngjashëm. 
 
Format e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje janë: 
• të gjitha format e dhunës fizike 
• dhuna psikologjike, kërcënimet dhe shtrëngimi 
• dhuna ekonomike 
• përgjime 
• dhuna seksuale dhe shqetësim seksual 
• martesë e detyruar 
• gjymtim gjenital të grave 
• abortim i detyruar dhe sterilizim i detyruar 
• vepra të kryera në emër të të ashtuquajturës "nderit" 
 
Përveç këtyre, ka lloje të tjera të dhunës: dhuna ndaj personave me aftësi të 
kufizuara, ngacmimin seksual në vendin e punës, dhuna në lidhje, trafikimit me 



 
26 

 

njerëz, dhunë në lidhje të të njëjtit seks, dhunë kundër grave emigrantëve apo 
refugjatëve, përzgjedhje paranatale, dhuna në Internet, femicid etj, 
 
Dhuna fizike definohet si: përdorimi i forcës fizike apo kërcënimit se ajo do të 
përdoret mbi viktimën, apo kontakti fizik mes autorit të krimit dhe viktimës, duke 
dëmtuar integritetin fizik të viktimës. Nën dhunës fizike kuptohen të gjitha format e 
dhunës fizike, duke filluar nga "shuplaka e thjeshtë" deri vrasja dhe tentimi për 
vrasje. Disa nga më të përdorura format e kësaj dhune janë: goditjet, shtyerje, 
shkulje, glrvishje, djegie, dëme në objekte etj. 
 
Dhuna psikologjike përfshin: fyerjet, xhelozinë, posesivitet, vuajtje emocionale tek 
gratë, sjellje verbale agresive, sjellje kontrolluese, frikësimin, kërcënim për e lëndimit 
të viktimës apo të afërtit të saj dhe të tjerët. Më shpesh, me kalimin e kohës, viktimë 
e kësaj lloj dhune humb besimin në vetveten se vet mund të marrë vendime.  
 
Dhuna seksuale është përcaktuar me anë të disa sjelljeve specifike: përdhunim, 
marrëdhënie të padëshiruar seksual, prekja e pjesëve të trupit intime, detyrim me 
forcë për kontakt të padëshiruar seksual ose vëmendje (vojerizëm, ekzibicionizmi, 
incest, pornografi), sjellje poshtëruese (si komente fyese seksuale), ekspozimi i 
materialeve të pornografisë. 
 
Dhuna (materiale) ekonomike ka të bëjë me: kontroll të plotë mbi të ardhurat e 
viktimës, punë të detyruar, kontroll të plotë mbi buxhetin e familjes etj.  Viktimën e vë 
në një pozitë  të varësisë së plotë ekonomike mbi kryesit të dhunës. 
 
Lloji më i zakonshëm i dhunës që gratë e vuajnë është dhunën psikologjike. 
 
Një tjetër lloj i dhunës që është më shumë i pranishme është dhuna homofobike dhe 
transfobike. Sulmet mbi njerëzit për shkak të orientimit të tyre seksual apo identitetit 
gjinor janë të shtyrë shpesh nga dëshira për t’i ndëshkuar ata që janë konsideruar se 
i sfidojnë normat gjinore dhe konsiderohet si një formë të dhunës në bazë gjinore. 
Dhuna mund të zhvillohet në mjedise të ndryshme: në rrugë, në parqe, në shkolla, në 
vendin e punës, në shtëpi, në burgjet dhe qendrat policore. Ajo mund të jetë 
spontane apo të organizuar, të kryera nga individë ose nga grupe ekstremiste. 
 
Pasojat e ekspozimit ndaj dhunës janë të shumta dhe ndikojnë mbi: 
• shëndetin fizik dhe mendor tek ata që ishin të ekspozuar drejtpërdrejt, por edhe tek 
ata që janë vëzhgues të dhunës 
• familjen, dhe 
• Shoqërinë. 
 
Pasojat më të shpeshta në shëndetin fizik të viktimës janë: sëmundje psikosomatike 
që rezultojnë nga stresi afatgjatë, kokëdhimbje, lëndime fizike në disa pjesë të trupit, 
lëndim të gjymtyrëve, invaliditet dhe të tjerët. Disa nga pasoja të shëndetit psikik të 
viktimës janë: vetëbesim e ulët, ankthi, reagimet neurotike (depresioni, agresioni, 
tentime për vetëvrasje, çrregullimi i gjumit, çrregullime në ushqimit), abuzimit të 
alkoolit, probleme me koncentrim, çorientimin, agresioni ndaj vetes dhe të tjerëve, 
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çrregullime të stresit postraumatik, jostabilitet në marrëdhëniet partnere, funksionin e 
zvogëluar të punës etj.  Pasojat në familje përfshijnë: marrëdhënie jofunksionale 
mes anëtarëve, dështime familjare, fëmijë me sjellje të keqe, shfaqjen e 
çrregullimeve sociale patologjike në mesin e anëtarëve, paraqitja e alkoolizmit dhe 
veseve të tjera, marrëdhëniet e dobëta me fqinjët dhe mjedisin më të gjerë dhe të 
tjerët. Më në fund, pasojat mbi shoqërinë përfshijnë: aftësinë e reduktuar të punës 
tek viktimat të cilët janë të punësuar, produktivitet i reduktuar, më shumë pushime 
mjekësore për shkak të problemeve shëndetësore si pasojave e dhunës, rritja e 
numrit të grave raste sociale, rritjen e numrit të fëmijëve pa kujdes prindëror, rritja e 
numrit të fëmijëve me e sjelljen anti- sociale etj. 
 
Vlerësohet se numri i viktimave të një lloj të dhunës është shumë më e lartë se numri 
zyrtar, sepse shumë viktima nuk e paraqesin dhunën dhe e durojnë një kohë të gjatë. 
Arsyet pse viktimat nuk paraqesin dhe e vuajnë dhunën, turpin, frikën, fajin, 
paragjykimet dhe stereotipat, gjendja e pavolitshme ekonomike, procedurat e gjata 
juridike dhe gjyqësore dhe ndonjëherë jo efikase për mbrojtjen e grave dhe ndjekjen 
penale të kryerësit së veprimit etj. 
 
Problemi i dhunës me bazë gjinore kërkon një përgjigje të plotë nga institucionet e 
shtetit, duke filluar nga vetëdijesimin e popullatës, duke marrë masa për të 
parandaluar vrasjet të nxitura nga urrejtja, sulmet e dhunshme dhe tortura, duke 
hapur numrin e duhur të shërbimeve për viktimat, shërbime të duhura për të punuar 
me kryerësit, programe për ri-integrimin e viktimave në shoqëri, si dhe sisteme për 
monitorimit për viktimat dhe kryerësit e dhunës. 
 
3.7 Gjinia dhe Seksualiteti 
 
Sipas përkufizimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e cila u zgjerua në 2006: 
"Seksualiteti është një aspekt qendror në jetën e njeriut dhe i përfshin seksi, gjinia 
dhe identitetet gjinore, orientimin seksual, eroticizmi, kënaqësia, intimiteti dhe 
riprodhimi. Seksualiteti arritet dhe shprehet nëpërmjet mendimeve, fantazive, 
dëshirave, qëndrimeve, vlerave, sjelljeve, roleve dhe marrëdhënieve. Edhe pse 
seksualiteti përfshin të gjitha këto dimensione, nuk do të thotë se gjithmonë  çdo prej 
tyre do të shprehet.  Seksualitetit ndikojnë faktorët biologjike, psikologjike, sociale, 
ekonomike, politike, etike, juridike, historike, fetare dhe shpirtërore." 
 
Në vendin tonë, seksualiteti është ende një temë tabu që nuk i përkushtohet 
vëmendje të mjaftueshme edhe në familje edhe në institucionet arsimore, sepse 
seksualiteti shpesh herë është parë si diçka që është pjesë e jetës private të një 
personi, diçka që ka të bëjë  me nevojat intime seksuale dhe kënaqësitë erotike. 
 
Mendimet dhe opinionet personale, shpesh nën kufizimet e mjedisit dhe ndikimet e 
mjedisit me paragjykimet dhe perceptimet e gabuara, janë pengesa për një qasje të 
hapur për këtë çështje. Konceptet tona për identitetin gjinor, qëndrimet seksuale dhe 
afinitetet që janë të lidhura me to, formohen në një moshë kaq të hershme se si të 
rriturit i kemi të gati. Përballimi i të rinjtë me nevojat intime dhe dëshirat shkakton 
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konfuzion, turp dhe siklet që ndodhet edhe tek të rriturit kur ata duhet t’i drejtojnë në 
zhvillimin e tyre seksual dhe për t'iu përgjigjur shumicës së pyetjeve. 
 
Shkencëtarët dhe studiuesit kanë mendime të ndara në lidhje me shkallën në të cilën 
karakteristikat e lindura biologjike kanë një ndikim afatgjatë në identitetin tonë gjinore 
dhe aktivitete seksuale. Studimi i gjinisë dhe seksualitetit është një nga zonat më të 
mrekullueshme të sociologjisë moderne që tregon një rritje e shpejtë. 
 
Një nga grupet më të margjinalizuara në shoqërinë tonë është LGBT popullsia 
(lezbike, burra homoseksual, transeksualë, biseksualët dhe interseksualë). 
Diskriminimi në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor, homofobia e 
pranishmë në çdo pjesë të shoqërisë, veçanërisht në arsim, dhe mosinteresimi tek 
personat që marrin vendime për këtë çështje, nuk ndihmojnë në ndërtimin e një 
shoqërie demokratike të bazuar në respektimin e të drejtave të njeriut, por në të 
kundërtën e stimulojnë stigmatizimin e mëtutjeshëm të këtij grupi vulnerabil shoqëror. 
 
Mungesa e ligjeve të përgjithshme të mbrojtjes kundër diskriminimit në bazë të 
orientimit seksual dhe mungesa e vullnetit politik për ngritjen e çështjeve lidhur me të 
drejtat e njëriut të minoriteteve seksuale shqetëson veçanërisht në qoftë se merret 
parasysh se ende ekziston një shkallë e lartë të frikës dhe stigmatizimi ndaj 
pjesëtarëve të Komunitetit LGBT. Studimet tregojnë se shumica e qytetarëve nuk e 
miratojnë homoseksualitetit, dhe se për shumë prej qytetarëve të Maqedonisë nuk 
është e pranueshme që fqinjët e tyre kanë marrëdhënie seksuale me persona të të 
njëjtit seks. 
 
Gjithashtu, një problem i madh është se Republika e Maqedonisë nuk ka të dhëna 
zyrtare që do të tregojnë situatën konkrete me shkeljet e të drejtave të njeriut dhe 
diskriminimit të minoriteteve seksuale. Asnjë nga institucionet për të drejtat e njeriut  
nuk zbaton monitorim të vazhdueshëm të këtyre problemeve në mënyrë sistematike. 
 
3.8 Të drejtat seksuale dhe riprodhuese 
 
Në 2002, OBSH oferoi një definicion i punës jozyrtar për shëndetin seksual, i cili 
thotë: "Shëndeti seksual është një gjendje fizike, emocionale, mentale dhe mirëqenie 
shoqërore në lidhje me seksualitetin. Kjo nuk nënkupton vetëm mungesën e 
sëmundjeve dhe mosfunksioneve. Shëndeti seksual kërkon një qasje pozitive, qasje 
e plotësuar me respektimin e seksualitetit dhe lidhjeve seksuale, edhe mundësia të 
ketë një sjellje të sigurt seksuale në të cilën do të kënaqet, pa ndonjë forcë, pa 
diskriminim  dhe pa dhunë. Në mënyrë për të siguruar dhe ruajtur shëndetin seksual 
duhet të respektojnë, mbrojnë dhe përmbushin të drejtat seksuale të të gjithë 
njerëzve. " 
 
Me shëndetin riprodhues dhe seksual janë duke i kushtuar vëmendje proceseve riprodhuese, 
funksioneve dhe sistemit riprodhues në të gjitha fazat e jetës. 
 
Të drejtat seksuale dhe riprodhuese i përfshijë të drejtat e njeriut që janë të njohura 
tashmë nga ligjet kombëtare, dokumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe 
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dokumenteve të tjera të përbashkëta. Këto të drejta përfshijnë të drejtën e të gjithë 
personave, pa detyrimit, diskriminim apo dhunë, në: 
 

• • Standardi më i lartë i shëndetit seksual që mund të arrihet, duke përfshirë 
qasjen deri shërbimet për shëndetin seksual dhe riprodhues; 

• • për të kërkuar, marrë dhe për të dhënë informata në lidhje me seksualitetin; 
• • arsimi për seksualitetit; 
• • respektimi i integritetit trupor; 
• • zgjedhja e partnerit; 
• • për të zgjedhur nëse do të jenë seksualisht aktive ose jo; 
• • marrëdhëniet konsensuale seksuale; 
• • martesën konsensual; 
• • të vendosin nëse dhe kur do të kene fëmijë dhe 
• • dhe të kërkojnë një jetë të kënaqshme, jetë të sigurt sekuale të mbushur me 

kënaqësi. 
 
Sipas vlerësimeve nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, çdo vit për shkak të 
komplikimeve që janë lidhur me shtatzëninë dhe me lindjen vdesin rreth 350.000 gra. 
Shumica e këtyre femrave i përkasin popullsisë më të varfër ekonomikisht që jetojnë 
në pjesët më të varfra të botës. Shumë nga vdekjeve mund të shmanget duke 
përmirësuar qasjen e grave deri një kujdesi cilësor, përpara, gjatë dhe pas 
shtatzënisë dhe lindjes. Realizimi i"qasjes universale" deri shëndeti riprodhues është 
një nga Qëllimet mijëvjeçare të Kombeve të Bashkuara. Organizata Botërore e 
Shëndetësisë thotë gjithashtu se abortim i sigurt, abortimi ligjor është një "e drejtë 
themelore e grave, pavarësisht se ku ato jetojnë", dhe abortim i pasigurt është një 
"pandemi e heshtur". 
 
Është e nevojshme të pranohen parimet e caktuara dhe qasjet në përfaqësimit të 
promovimit të shëndetit seksual dhe mirëqenies. Ka nevojë për një qasje pozitive 
ndaj seksualitetit që njeh faktin se çdo qenie njerëzore është një qenie seksuale gjatë 
ciklit të tij të jetës. Gratë dhe burrat duhet të kenë të drejtën dhe mundësinë e 
zgjedhjes së lirë në lidhje me të gjitha aspektet e jetës së tyre, duke përfshirë jetën e 
tyre seksuale. Sistemi  shëndetësor duhet të sigurojë të implementohen programet 
seksuale dhe të ofrohen shërbimet sipas këtyre parimeve. Programet dhe shërbimet 
duhet të përmbushë nevojat e natyrshme që janë karakteristike për çdo seks dhe nuk 
guxojnë të promovojnë stereotipa ose standarde të dyfishta për seksin dhe 
seksualiteti. Sepse gratë në përgjithësi kanë më pak qasje deri tek informatat, 
shërbimet dhe arsimi dhe programet duhet në mënyrë aktive të kthehen pabarazisë 
gjinore përmes ndërhyrjeve që u japin guxim grave për të mbrojtur veten nga 
sëmundjet seksuale. 
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4. FEMINIZMI 
 
Feminizmi është një nocion që përcakton një grup të ideologjive, lëvizjeve sociale 
dhe teorive që synojnë përcaktimin, krijimin dhe mbrojtjen e të drejtave të barabarta 
politike, kulturore, ekonomike dhe sociale të grave. Feminizmi në përgjitësi merret 
me përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri dhe me çlirimin e grave nga seksizmi, 
dhuna dhe rolet femërore tradicionale. 
 
Historia e lëvizjes moderne feministe është ndarë në tri "valë". Në doracakun për 
pjesëmarrësit e Konferencës së Gruas e mbajtur në 2010, janë shënuar 
karakteristikat e mëposhtme të secilit prej tre valëve: 
 

5. Vala e parë e fokuson luftën e saj për fitimin e të drejtave ligjore, të drejtave 
për votim (suffragettes) dhe të drejtave pronësore. Megjithëse, aktivitetet e 
para të grave, të cilat janë të lidhura me kërkesat e barazisë vijnë nga 
shekulli 15, megjithëse vala e parë e feminizmit të vërtetë fillon në fund të 
shekullit nëntëmbëdhjetë dhe fillimit të shekullit njëzetë. 

6. Vala e dytë ishte e lidhur me idetë dhe aktivitetet e lëvizjes për çlirimin e 
grave në fillim të vitit 1960, si edhe fushatat për barazitë ligjore, sociale dhe 
gjinore për gratë. Disa nga çështjet kyçe që ishin në fokusin e lëvizjes 
feministe ishin rroga të barabarta, dhunimi, dhuna familijare, pornografi dhe 
seksizmi në media, dhe si edhe të drejtat riprodhuese. Lufta për të drejtat 
riprodhuese ka përfshirë edhe avokim  për qasjen deri te informacionet dhe 
qasjen deri mjeteve kontraceptivë, si edhe lobim për dekriminalizimin e 
abortit. 

7. Vala e tretë që fillon nga fillimi i vitëve 1990 është vazhdim dhe reagim të 
dështimeve e vërejtura të valës së dytë. Edhe pse gratë kanë realizuar 
qëllime të rëndësishme në valën e dytë, barazia ende ishte një ëndërr e 
largët. Raca dhe klasa janë bërë çështje të rëndësishme në kuadër të 
lëvizjes - që ishte dominuar nga gratë e bardha të klasës së mesme. 

 
Gjatë shekullit 20 janë zhvilluar qasje të ndryshme në kuadër të lëvizjes feministe, si 
feminizmin liberal që e mbështesin feministe që besojnë në sistemin shoqëror 
ekzistues, që duhet të korrigjihet dhe jo të shkatërrohet; feministet socialiste, 
megjithatë, e theksojnë nevojën e veprimit të përbashkët me grupet e tjera të 
shtypura dhe klasa, si partitë e majta, lëvizjet antiimperialistike, organizatat e punës, 
lëvizjet LGBT, anti/ alterglobalistet, etj. 
Burimi kryesor i pabarazisë gjinore, sipas tyre, nuk është patriarkati, por eksploatimi i 
klasës që dal nga patriarkati; Feminizmi radikal e konsideron hierarkinë kapitaliste si 
kontrolluar nga burra për karakteristik definues e shtypjes femërore dhe e konsideron 
për rindërtimin e nevojshëm të shoqërisë. Ka degë të tjera të feminizmit siç janë eko 
feminizmi, feminizmi konservator, feminizmi marksistik, anarko – feminizmi dhe të 
tjerë. 
 
“Është krejtësisht e natyrshme gruaja e ardhshme të ndjehet të hidhur para 
kufizimeve që janë të vendosura në bazë të seksit të saj. Pyetja e vërtetë nuk është, 
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pse ajo duhet t’i refuzohet: më shumë problemi është për të kuptuar pse ajo në 
përgjitësi i pranon." - Simone de Beauvoir 
 
„Degradimi i gruas është në idenë e burrit për të drejtat e tij seksuale. Feja jonë, 
ligjet, zakonet bazohen në besimin se gruaja është krijuar për burrin. "- Elizabeth 
Kady Stanton 
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5. AKTIVIZMI RINOR 
 

Të rinjtë dhe përfshirja e tyre në komunitetin luajnë një rol të rëndësishëm në 
zhvillimin social. Përfshirja e të rinjve në proceset e zhvillimit të komunitetit lejojnë që 
ata të jenë pjesëmarrës aktiv në formimin e zhvillimit të komunitetit lokal dhe të 
kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie civile të shëndetshme dhe në krijimin e 
politikave efektive rinore. Duke përfshirë të rinjtë në zhvillimin e komunitetit dhe duke 
bashkëpunuar me të rriturit ata fitojnë: aftësi, besim, vetëbesim dhe aftësi të 
lidershipit. 
 
Bashkëpunimi me të rinjtë është më të pranueshme për organizatat joqeveritare që 
ofrojnë shërbime për të rinjtë, si dhe të organizatave qeveritare dhe institucioneve të 
tjera me fuqi për vendim. Kontributi dhe përfshirja e një e katërta e popullsisë - ata 
më të rinj se 18 vjet - ka kuptim si një çështje që lidhet me të drejtat civile të 
rëndësishme për arritjen e demokracisë përfshirëse. Adoleshentët, madje edhe 
tinejxherët mund të kontribuojnë në fushatat që kanë për qëllim për të ndryshuar 
normat e komunitetit dhe arritjen e disa politikave publike. 
 
 
Të rinjtë mund të shërbejnë si modele për shembull e kolegëve edukatore, ata mund 
të ndikojnë të prindërve të tyre dhe të rriturve të tjerë dhe të zbulohen problemet 
reale. Të rinjtë mund ta shkaktojnë mendimin konvencional, për ta mbajtur 
vëmendjen e vendimmarrësve dhe për ta tërhequr vëmendjen e mediave të reja. 
 
Organizatat rinore kanë për qëllim ta rrisin pjesëmarrjen e të rinjve në jetën shoqëror, 
veçanërisht në proceset e promovimit të ndryshimeve. Baza e funksionimit të tyre 
është trajtimi i barabartë i të gjithë individëve, si edhe mbështetje për të rinjtë që 
tregojnë interes për të aktivizuar. Përfshirja e barazisë gjinore në punën e tyre është 
një hap shumë logjik sepse veçanërisht organizatat që punojnë për të drejtat e 
njeriut, pjesëmarrjen aktive të qytetarëve, të rinjtë nga grupet e pakicave, të mësuarit 
ndërkulturor, antiracizmin apo diskriminimin, sigurisht e përfshijnë edhe këtë aspekt. 
 
 
 
Sidomos është e rëndësishme organizatat rinore ta fillojnë punën e tyre ta fokusohen 
në mënyrë specifike mbi barazinë gjinore dhe për ta ngritur vetëdijen në mesin e 
kolegëve të tyre, por edhe në popullatën e përgjithshme të pabarazisë që ekziston në 
shoqërinë ku jetojmë, dhe për t’i inkurajuar strukturat e rrënjosura të thellë të fillojnë 
të ndryshohen. Qëllimi është të tregojnë se kjo çështje është prioritet dhe se ne nuk 
duhet të lejojmë të bëhet një problem më të madh dhe vetëm pastaj ta kushtojmë 
vëmendjen e duhur, të veprohen në mënyrë parandaluese. Shumë shpesh kur 
punohet në mënyrë proaktive për një çështje nga publikun e përgjitshme perceptohet 
si e panevojshme sepse nuk ka asnjë problem aktual ndryshe nga gjendjet e tjera në 
vendin që duhet të zgjidhen urgjentisht. Puna rinore dhe aktivizmi rinor, si edhe 
aktivitetet parandaluese që zbatohen, deri më tani e kanë vërtetuar fitimin nga 
identifikimi i problemeve potenciale dhe zgjidhje e tyre para se të dallin jashtë 



 
33 

 

kontrollit. Ideja kryesore e aktiviteteve parandaluese është se njohuri mund të 
prodhojë veprim. 
 
 
Pse është i rëndësishëm aktivizimi rinor?  
Krijimi i politikave të mira rinore që do të kontribuojnë në identifikimin e nëvojave të të 
rinjve në drejtim të gjetjes së mënyrave efektive për të përmbushur këto nevoja. 
Inkurajimi i të rinjve për të marrë pjesë në mënyrë aktive në marrjen e vendimeve që 
janë të lidhur më ta. 
Përmirësimi i pozitës së të rinjve në shoqëri. 
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6. PJESA PRAKTIKE 
 
Pjesa praktike e doracakut përbëhet nga ushtrime të përpunuara në detaje që janë 
në lidhje me pjesën teorike të temave të përfshira. Më qëllim të zhvilohet proces të 
mësuarit efektiv gjatë një punëtori, është e deshirueshme pjesëmarrësit të 
inkurajrohen të përvojave praktike nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në ushtrimet dhe të 
kuptuarit e koncepteve kyçe dhe mesazheve që përpunohen. Si një fjalë e urtë 
kineze thotë: Dëgjoj, harroj. Shoh, kujtoj. Bëj, kuptoj." 
 
6.1 RRJETET MASHKULLORE DHE FËMERORE PREJ FJALËVE 
 
Qëllime/ Pika për mësim: Krijimi i rrjeteve të fjalëve rreth qëndrimeve në shoqëri-
çfarë do të thotë të jesh një burrë apo një grua. Hyrje në konceptin e gjinisë. 
Aftësi: Të aftësohen studente/studentë për ta përcaktuar nocionin gjini dhe të bëjnë 
dallim cilat karakteristika që i karakterizojnë burrat ose gratë janë biologjike, dhe cilat 
karakteristika janë të përcaktuara shoqërore. 
Materiale të duhura: Dërrasë, shkumës 
Koha: 45 minuta 
 
Metoda e zbatimit: 
Ndani pjesëmarrësit në grupe prej 4-5 anëtarë. Shpjegoni se sot do të diskutoni për temën 
"Gjini" (çfarë shoqëria mendon të jesh burrë apo femër). Secili grup duhet të krijojë një rrjet të 
fjalëve që janë zakonisht të lidhur me një burrë apo me një grua. Për të shpjeguar më mirë 
konceptin e "rrjetit të fjalëve", më mirë është të jepni një shembull (qen - ëmbël, i bindur, aktiv, 
besnik, i gjallë). 
 
Secili grup jepni edhe 3-4 minuta për të bërë një rrjet të fjalëve për "burrë" dhe një 
tjetër 3-4 minuta për një rrjet të fjalëve për "grua". Në dërrasën bëni dy kolona dhe 
mbi kolonën e parë shkruani burrë, kurse mbi kolonën tjetër shkruani grua. Nën çdo 
fjalë bëni edhe dy kolona të tjera dhe mbi kolonën e parë shkruani "biologjike", dhe 
mbi kolonën tjetër shkurani "sociale". Pyesni anëtarët të grupit: 
  

• Cilat karakteristika ju i lidhni me një burrë? A këto karakteristika janë të 
përcaktuara biologjikisht apo shoqërore? 

 
Nëse disa karakteristika i shënojnë si biologjike, kurse janë të përcaktuara 
shoqërore, pyesni: Nëse një djalë ose një burrë nuk e ka këtë karakteristikë, a do të 
thotë se nuk është mashkull? 
Këtë e bëni me të gjitha grupet, derisa në kolonën e burrave nuk e keni të gjitha 
karakteristikat. Zakonisht këto janë fjalët që lidhen më një burrë: të fortë fizikisht, jo 
emocional, grabitqar seksual, heteroseksual, i suksesshëm në fushën financiare dhe 
të qëndrueshëm, kreu i familjes, i ftohtë, baba, krenar, të fuqishëm, atletik, të 
guximshëm, të patrembur, zbavitës, besnik të miqve. 
 
Përsëriteni këtë proces edhe për karakteristikat që lidhen me gratë. Shembujt më të 
zakonshëm të fjalëve janë: të kujdesshme, të qetë, të nënshtruar, llafazane, 
komunikativ, dëgjues të mirë, të ruajtur, të fortë në fushën emocionale, multi tasking, 
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praktike, jo të dhunshme, modest, me kthesa të mrekullueshëm, nëna, fizikisht më 
dobët sesa burri. 
 
Lëri 10 minuta për diskutim në grup. Disa nga karakteristikat e burrave dhe grave 
janë biologjike (p.sh. vetëm tek burrat zëri shënderrohet në pubertet, vetëm gratë 
mund të lindin). Shumica e karakteristikave janë të përcaktuara shoqërore. Rolet e 
meshkujve dhe femrave që janë të përcaktuar shoqërisht quhen rolet gjinore. 
Pyesni grupin nëse ka dëgjuar për këtë term më herë. Pyesni nëse pajtohen me të 
gjitha aspektet e se si gratë duhet të sillen në jetë? Dhe se si meshkujt duhet të 
sillen? Çfarë mendoni se do të thotë barazia gjinore? 
 
 
6.2 STEREOTIPA  
 
Qëllime/ Pika për mësim: Pjesëmarrësit të bëjnë dallim midis gjeneralizimit dhe 
stereotipeve, të arrijnë të identifikojnë shembuj të stereotipeve në mjedisin e tyre. 
Aftësi: Të zvillohet ndjeshmëri për pozitën e këtyre grupeve në shoqëri të cilët 
rishpranohen si stereotipe negative. 
Materiale të duhura: Dërrasë ose flip chart, gazeta dhe revista  
Koha: 45 minuta 
 
Mënyra e zbatimit: 
Hyrje (10 min) 

• Edukatori në dërrasën të shënojë disa kategori të njerëzve (persona të 
moshuar, vajzë, djalë, persona me aftësi të kufuzuara) dhe ta pyet grupin për 
t’i përshkruar këto kategori. Në dërrasën mund të shënohet gjithçka, në 
mënyrë që të gjithë të mund të lexojnë. 

• Në fund, edukatori t’i përmbledh pikëpamjet e pjesëmarrësve, të gjejë lidhje 
midis kategorive, dhe së bashku me grupin të vëndos nëse karakteristikat e 
përmendura janë pozitive, negative apo neutrale. 

• Edukatori ta shpjegojë dalimin midis gjeneralizimit dhe stereotipit.  
• Të inkurajojë diskutim përmes pyetjeve "Prej ku e keni marrë këto 

konsiderata", "Mendoni se janë nga pervoja personale, nga media, familja 
ose miqtë" 

 
Puna në grup (10 min.) 
Pjesëmarrësit të ndahen në grupe nga 5-6 anëtarë. Do të jepet një gazetë ose 
revistë të secili grup, apo në qoftë se është e mundur të përdorin edhe media të 
ndryshme (duke përfshirë televizion apo libra). Pjesëmarrësit kanë kohë për t’i 
shqyrtuar materialet, dhe të gjejnë fotografi ose tekste me të cilat janë paraqitur disa 
nga kategoritë e lartëpërmendura. Lista e kategorive mund të plotësohet nga ana e 
pjesëmarrësve. Stereotipat mund të jenë pozitive, negative apo neutrale. Secili grup 
duhet të bëjë një prezantim mbi punën e bërë para pjesëmarrësve (10 minuta). 
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Diskutim (10 min )  
Inkurajoni grupin për t'iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme : 
 

• „Çfarë ngjashmëritë e keni gjetur në grupet që janë të karakterizuar si 
stereotipa pozitive?  Kurse, çfarë ngjashmëritë në stereotipat negative? “ 

 
Edukatori mund ta përdorin mundësinë për të vënë në dukje se: gjeneralizimet për 
disa grupe që janë negative quhen paragjykime. Paragjykimet pothuajse asnjëherë 
nuk bazohen në kontakte, reale ose personale me grupin ose anëtarët të saj. 
 
Përfundim (5 min) 

• Cilat janë burimet e stereotipave ? 
• Çfarë përfundime mund të nxirren për gjeneralizimët dhe stereotipat? 

 
(Për shembull, gjeneralizimët dhe stereotipat janë pjesë e të gjitha kulturave, takohen 
në mediumet, në opinionet e familjes dhe miqve. Stereotipat negative bazohen në 
frikë.) 
Kërkoni nga pjesëmarrësit në qoftë se mund të kujtohen për një situatë në të cilën 
ata ishin karakterizuar në mënyrë stereotipa- pozitive apo negative. Çfarë kanë 
ndjerë? 
 
 
6.3 DISKRIMINIMI – FUQI, PRIVILEGJI DHE BARAZI  
 
Kohazgjatje: 90 minuta 
Materiale: Dërrasë dhe shkumës 
Përgatitja: Në listën e mëposhtme shtoni ato grupe njerëzish që janë të 
rëndësishme në mjedisin tuaj. Bëni këtë para se të fillojë seancën. 
 
Grupe që kanë fuqi të pabarabartë në shoqëri : 
Të pasur – të varfër 
meshkuj – gra 
heterosekualë – homoseksualë 
Shef – Punëtor 
Politikan – Qytëtar 
Njërëzit me aftësi të kufizuar – Njërëzit pa aftësi të kufizuar 
Grup etnik që është shumicë - Grup etnik që është pakicë 
Grup religjioz që është shumicë – Grup religjioz që është pakicë 
Njerëzit të cilët konsiderohen si tërheqës – Njerëzit të cilët konsiderohen si jo 
tërheqës 
 
Përshkrim: Pjesëmarrësit e identifikojnë dhe mendojnë për marrëdhëniet e fuqisë 
shoqërore në komunitet dhe përvojën me privilegjin apo diskriminim. 
 
Qëllime: Mundësimi i nxënësve / studentëve, për të diskutuar për marrëdhëniet e 
fuqisë në shoqëri, për të identifikuar si të kesh fuqi lidhet me përvojën e privilegjisë, 
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diskriminimit dhe shtypjes, dhe për t’i lidhur këto çështje me përvojën e tyre; forcimi i 
aftësive analitike dhe zgjidhje të problemeve. 
 
Drejtime:  
1. Në dërrasën tërheqeni dy kolona. Kolona e parë shënoni me "me shumë 
fuqi/privilegji”, kurse kolona tjeter shënoni me “më pak fuqi/ privilegji”. Shpjegoni 
nxënësit/studentëve se do të bisedoni për fuqi, privilegji, barazi, në jetën e tyre dhe 
në shoqëri. 
 
2. Nga lista „Grupet që kanë fuqi të pabarabartë në shoqëri, lexoni shembullin e parë: 
Të pasur – të varfër.   
 
3. Pyesni: Cili grup do të shkojë në kolonën me „më shumë fuqi“? Cili në “me më pak 
fuqi” Përkutojeni nxënësit / studentët se këto karakterizime nuk janë absolutisht të 
vërteta. 
 
4. Shkruani përgijgjet e nxënësve/ studentëve në kolonën përkatëse. Vazhdoni me 
pjesën tjetër të listës, duke shkruar poshtë përgjigjet në kolonat. 
 
5. Pyesni: 

• Shikoni listën e grupeve që kanë më shumë privilegji në shoqëri. A mund të 
gjeni ndonjë grup në këtë listë më të cilën ju personalisht mund të 
identifikoheni? A jeni dakord se ky grup në përgjitësi ka më shumë fuqi në 
shoqëri? Shkruani disa fjali duke përshkruar një përvojë që e keni pasur ose 
keni degjuar, që jep një pamje për këtë dalim në fuqi. (Jepni rreth 10 minutë 
nxënësve / studentëve që të mendojnë dhe të shkruajnë.) 

• Shikoni në listën e grupeve që kanë më pak privilegje. Mendoni nëse 
personalisht identifikoheni me ndonjë nga këto grupe. A jeni dakord që grupi 
që e keni zgjedhur ka më pak fuqi dhe privilegje? Shkruani disa fjali për të 
përshkruar ndonjë përvojë që e keni pasur, ose diçka për çfarë ju keni 
dëgjuar që jep një pamje për këtë dalim në fuqi. (Jepni rreth 10 minuta 
nxënësve / studentëve që të mendojnë dhe të shkruajnë.) 

• Ngriteni dorën nëse ju identifikoheni se paku me një grup të dy listave. A 
shumica prej nesh dinë se si është kur keni më shumë fuqi dhe privilegje dhe 
të keni më pak fuqi dhe privilegje? 

• Luteni disa nxënës/ studentë t’i lexojnë shembujt e tyre të grupeve që kanë 
më pak fuqi ose privilegji në shoqëri. ( Mos u bëni presion për të lexuar.) 
 

6. Diskutoni (me 1-2 përgjigje për çdo pyetje): 
• Çfarë vini re në lidhje me trajtimin që e marrin njerëzit të cilët u përkasin 

grupeve me më pak privilegje dhe fuqi? ( Aludoni të: ata që kanë më pak fuqi 
shpesh vuajnë nga diskriminimi ose janë të shtypur.) 

• Çfarë ndjenja mund të ngjall trajtim të tillë në njerëzit me më pak fuqi? 
(Shkruani ndjenjat tuaja në dërrasën. Duhet të jenë fjalë që përshkruajnë 
ndjenja, jo diçka që ka ndodhur.) 

• Çfarë vini re në lidhje me ndjenjat dhe emocionet që i keni shënuar? 
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7. Ktheheni në të dy listat dhe diskutoni:  
• Konsideroni për konceptin e barazisë. Si shembull merrni çiftin e parë ( të 

pasur - të varfër). Si mund ta plotësoni fjalinë: "Barazia midis njerëzve të 
pasur dhe të varfër ............ " . Çfarë mendoni? ( Nuk ka vetëm një përgjigje të 
saktë.) 

• Bëni e njëjtë për çiftet e tjera në listat. Provoni të përdorni fjalë të ndryshme 
ose të keni ide të tjera. (Udheheqeni nga koha që ju keni për mënyrën se sa 
çifte do të analizojnë.) 

• A e di ndokush Deklaratën Universale të të drejtave të njeriut të Kombëve të 
Bashkuara? Lexoni: " Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë. Ata 
kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit me frymë 
vëllazërimi. (Diskutoni çfarë do të thotë ajo që është thënë në nenin 1 të 
Deklaratës.) 

 
8. Diskutoni për këtë: Çfarë duhet të ndodhët për të gjithë t’i gëzojnë të drejtat e 
njëjtë dhe për të arritur barazinë? Mbaroni me një diskutim për atë që mund të bëjmë 
të gjithë ne në mënyrë individuale çdo ditë në jetën tonë për ta inkurajuar barazinë 
dhe mosdiskriminimin. 
 
 
6.4 DISKRIMINIMI – „Ajo nuk punon“ 
 
Qëllime/ Pika për mësim: Diskriminimi ndaj grave është një dhunim i të drejtave të 
njeriut. 
Aftësi: Për ta vënë theksin mbi diskriminimin kundër grave dhe për t’i inkurajuar 
pjesëmarrësit për të parandaluar. 
Materiale të duhura: Version i thjeshtuar i Deklaratës universale të të drejtave të 
njeriut, Tekst "Ajo nuk punon", dërrasë ose flipchart 
Koha: 90 minuta 
 
Mënyra e zbatimit: 
- Lexoni ose ftoni një pjesëmarrës për ta lexuar tekstin, "Ajo nuk punon". 
- Së bashku me tërë grupin, bëni një listë të detyrimeve që i ka një grua. 
- Me "brainstorming" pjesëmarrësit t’i numërojnë arsyet pse burri mendon se gruaja e 
tij nuk punon. Inkurajoni pjesëmarrësit të mendojnë për më shumë arsye. Për 
shembull, mund të jetë pse nuk fiton para, apo sepse ai mendon se puna e tij është 
më e vështirë ( harxhoni 5-10 minuta të kësaj pjesë). 
- Pastaj, nëpërmjet "brainstorming" tregoni arsyet pse detyrimet e gruas janë punë. 
Për shembull, koha e saj të punës ( harxhoni 5-10 minuta të kësaj pjesë). 
- Edukatori të shpjegojë se nenet 1 dhe 2 të Deklaratës universale të të drejtave të 
njeriut veçanërisht e kanë theksin mbi barazinë gjinore. Lexoni këto dy nene. 
- Pyetni anëtarëve të grupit për të ndarë në çifte. Çdo çift duhet të bëjë një listë të 
detyrave që duhet të përfundojnë në shtëpi. Pas 5 minutash, çdo çift duhet ta lexojë 
listën. Edukatori do ta shkruajë sugjerimet në panelin apo flipchart. 
- Ndani pjesëmarrësit në grupe prej 4-5 anëtarë. Dhëni instruksion të secilit grup t’i 
shkruajë pyetjet që kanë të bëjnë me përgjegjësitë në shtëpi. Qëllimi është për t’i 
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zbuluar punët e shtëpisë në shtëpinë e tyre. Pyetjet duhet t’i formulojnë për të 
kupturar sa më shumë për personin më kë bisedojnë. 

-  
Shembuj të pyetjeve: 
Kush gatuan në shtëpinë tuaj? 
A burrat dhe fëmijët ndihmojnë me punët e shtëpisë? 
Sa kohë duhet për t’i përfunduar të gjitha obligimet nëpër shtëpi? 
A ka një grua punë të tjera shtesë? 
 
- Pastaj grupet duhet të punojnë së bashku dhe të bëjnë një pyetësor të përbashkët. 
Edukatori të ndihmojë gjatë ushtrimit. 
- Në fund jepni atyre një periudhë prej një jave në të cilën do të bëjnë intervista me 
sa më shumë burra e gra? 
- Organizoni një seancë të shkurtër në të cilën do të kumtohen rezultatet dhe secili 
grup duhet të tregojnë një gjë e rëndësishme që e ka zbuluar nga intervistat. 
- Përdorni pyetjet e mëposhtme për t’ua ndihmuar pjesëmarrësëve për t’i analizuar 
rezultatet e tyre: 
 
1. Keni zbuluar diçka që ju befasoi? 
2. Si ndiheni për gjërat që ju e keni zbuluar? 
3. Ndoshta zbulimet e juaja e kanë ndryshuar mënyrën se si mendoni në lidhje më 
punën e grave në shtëpi? Pse po, ose pse jo? 
 4. Ndohsta disa nga këto gjëra, detyrime në shtëpinë mund të bëhen nga ana e 
burrave? 
5. A ka gjëra, detyrime që vetëm grua mund t’i kryejë? 
6. A duan burrat të rinj t’i punojnë këtë punë, detyrime nëpër shtëpi? Pse po, ose pse 
jo? 
7. A është e drejtë të gjithë punë t’i kryejnë vetëm gratë? 
8. Çfarë mund të bëni në shkollën tuaj, vendin e punës, në shtëpinë, dhe në 
shoqërinë më gjërësisht ta jepni kontribut për gratë dhe burrat që të jenë të 
barabartë? 
9. A është ndryshuar rolin e grave dhe burrave në vitet e fundit? 
10. Si mund të jepni kontribut për këtë ndryshim? 
11. Çfarë duhet të ndryshohet në të ardhmen? Si mund të inkurajojmë këto 
ndryshime? 
12. Cili është roli juaj në krijimin e ndryshimeve? 
 
Inkurajoni pjesëmarrësit t’i ndajnë rezultatet e hulumtimit të tyre. Nëse keni mundësi 
publikoni rezultatet në ndojnjë web portal. 
 
„AJO NUK PUNON“ 
"Keni fëmijë" - pyeti mjeku. "Kam lindur 16, por kanë mbijetuar vetëm 9" - u përgjigj 
burri. "A punon bashkëshortja juaj" - pyeti mjeku. " Jo, ajo nuk punon, ajo është në 
shtëpi", - u përgjigj burri. "Si e shpenzon atë ditën e saj", - pyeti mjeku. "E pra, ajo 
zgjoh në 4 të mëngjesit për të marrë ujë dhe dru, ndez zjarrin dhe e përgatit 
mëngjesin. Pastaj shkon deri lumit dhe i lan rrobat. Pastaj shkon në qytet për të blerë 
furnizime për në shtëpi dhe mbasdite fillon për të përgatitur drekën." 
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"Ju kthehni atëherë nga puna?" - pyeti mjeku. "Jo, ajo më sjell një kuti drekë, ku 
punoj unë në fushën, rreth tre kilometra larg nga shtëpia në të cilën jetojmë", - u 
përgjigj burri. 
"Dhe pastaj?" - vazhdoi mjeku. "Pastaj ajo i ushqen derrat dhe kafshët e tjera të 
shtëpisë. Dhe gjitashtu kujdeset për fëmijët gjatë ditës. Në mbrëmje fillon me 
përgatitjen e darkës të jetë gati kur unë do ta ktehem në shtëpi." 
"Pra, ajo shkon për të fjetur pas darke? " – pyeti mjeku. "Jo, unë shkoj në shtrat, ajo 
ende përfundon disa gjëra rreth shtëpisë dhe shkon në shtrat rreth orës 9-të". 
"Por ju tha se gruaja tuaj nuk punon?" – ka thënë mejku. 
Po, unë ju thashë. Ajo nuk punon, qëndron në shtëpi." 
 
 
6.5 AVANTAZHET DHE DISAVANTAZHET 
 
Qëllime/ Pika për mësim: Diskriminimi ndaj grave është një dhunim i të drejtave të 
njeriut. 
Aftësi: Ky ushtrim ndihmon pjesëmarrësve t’i rishqyrtojnë qëndrimet dhe pikëpamjet 
e tyre mbi trajtimin e ndryshëm të burrave dhe grave në shoqëri . 
Materiale të duhura: Version i thjeshtuar i Deklaratës universale të të drejtave të 
njeriut, fletë dhe lapsa.  
Koha:  60 minuta 
 
Mënyra e zbatimit:  
Formoni grupe të vogla të djemve dhe vajzave (sigurohuni se numri i djemve dhe 
vajzave në grupet që të jetë përafërsisht i njëjtë). Shpjegoni se lista që do ta bëjnë 
duhet të përdoret për diskutim. 
 
Grupet e djemve pyesni për të bërë një listë të avantazheve dhe disavantazheve e të 
qenë një femër. Kurse grupet me vajzat për t’i bërë listat e avantazheve dhe 
disavantazheve e të qenë një mashkull (10 minuta). 
 
Pjesëmarrësit të bëjnë listat të kenë të njëjtin numër të avantazheve dhe 
disavantazheve. Pastaj secili grup i djemve të bashkohet me një grup të vajzave.  
 
Grupi i vajzave duhet ta lexojnë listën e vetë dhe t’i përgjigjet reagimet nga anëtarët e 
grupit të meshkujve. Atëherë edhe djemtë duhet t’i lexojnë listat e tyre dhe t’i 
përgjigjet pyetjet nga vajzat. 
 
Hapni diskutim si ky ushtrim është i lidhur me verzionin të thjeshtuar të Deklaratës 
universale e të drejtave të njeriut. 
 
Përdorni pyetjet në vijim për të nxitur diskutim: 
 
1. A ishte thjesht t’i numëroheni avantazhet dhe disavantazhet e të qenit mashkull 
apo femër? Pse po ose pse jo? 
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2. Si jeni ndjerë kur i shkruat listat? A keni skhruar karakteristika që mund të quhen 
seksiste? 
3. A mendoni se këto ndarje janë të njerëzve janë reale? A kanë të bëjnë me njerëz 
(burra dhe gra) të cilët i njohin? 
4. A e keni gjetur këtë veprimtari të dobishme? Përse? A keni mësuar diçka të re që 
nuk e keni ditur më parë? 
5. Çfarë keni mësuar në lidhje me stereotipet gjinore? 
 
Shënim: Ky ushtrim mund ta përdorni edhe me bazat e tjera të diskriminimit siç janë 
feja. 
 
6.6 „SHTET MASHTURES“ 
 
Qëllime/ Pika për mësim: Për t’i prezantuar pjesëmarrësve me idenë e të drejtave 
në bazë të nevojave dhe për t’i njohur me Deklaratën universale të të drejtave të 
njeriut. 
Aftësi: Për të mësuar që të vlerësojnë të drejtat në varësi të situatës ne të cilën ne 
jemi, por gjithmonë të kenë parasysh se një e drejtë në një moment të veçantë është 
e rëndësishme për dikë. 
Materiale të duhura: Version i thjeshtuar i Deklaratës universale të të drejtave të 
njeriut. 
Koha: 90 minuta 
 
Mënyra e zbatimit: 
 
Formoni grupe të vogla nga 5-6 anëtarë. Lexoni skenarin e mëposhtëm: 
"Paramendoni se ju keni zbuluar një vend të ri, ku askush nuk jetonte më parë dhe 
ku nuk ka ligje dhe rregulla. Ju dhe anëtarët e tjerë të grupit tuaj do të jetoni në këtë 
vend. Nuk dini se çfarë pozicioni social do të keni në vendin e ri."Secili anëtar i grupit 
duhet individualisht të numërojë tri drejta që duhet të jenë të garantuara për të gjithë 
në shtetin e ri. Atëherë të gjithë anëtarët e grupit duhet t’i diskutojnë të drejtat që i 
kanë numëruar, dhe të bëjnë një listë të përbashkët të 10 drejtave (t’i shënojnë në flip 
chart). Pastaj vjen një prezentacion të listave që secili grup i ka bërë. Edukatori në 
tabelën e veçantë i shënon të gjitha drejtat që i kanë numëruar grupët. Për ato të 
drejta që janë të përsëritura vetëm vëni viza nga ana. Kur do ta përfundojnë të gjitha 
prezantimet, identifikoni nëse në listën ka të drejta që janë kontradiktore. Kontrolloni 
nëse disa nga të drejtat mund të vihet në të njëjtin grup. Kur do ta përfundoni listën 
kryesore krahasoni atë me Deklaratën universale të të drejtave të njeriut. Diskutoni 
për ngjashmëritë dhe dallimet midis këtyre dy grupeve.  
 
Përdorni pyetjet e mëposhtme për të nxjerrë konkluzione: 

• A e keni ndërruar mendimin për atë cilat janë të drejtat më të rëndësishme 
gjatë këtij aktiviteti? 

• Si do të ishte jeta nëse përjashtojmë disa nga këto të drejta? 
• A ka të drejta që doni t’i fysni tash në listën. 
• A ka dikush prej jush që në listat tuaja individuale kishte pasur të drejtë që 

askush tjetër nuk e ka përmendur? 
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• Pse është e dobishme për ne për të bërë këto lista? 
 
Nëse keni kohë, pyesni pjesëmarrësit të tregojnë tri të drejta për të cilat personalisht 
mendojnë se janë më të rëndësishme, ose pa të cilat nuk mund të jetojnë. Pastaj i 
pyesni ata nëse mendojnë se situata në vend ndikon në zgjedhjen e tyre? Pse po 
ose pse jo? Nëse kanë dëshirë pjesëmarrësit mund ta bëjnë një listë të të drejtave të 
grupës që do të donin të respektohen në shkollën e tyre (të mos jenë fyer, 
poshtëruar, të respektohet pamje etj). Pyesni pjesëmarrësit se çfarë do të bëjnë nëse 
një të drejte është shkelur. 
 
6.7 GRATË DHE BURRAT NË POZITAT DREJTUESE 

 
Koha: 90 minuta 
Materiale: Dërrasë dhe shkumës 
Përgatitja: Mendoni për shembuj të grave në pozita drejtuese, grave që janë 
kryetarët e shteteve, presidentët e kompanive, kryeministra dhe etj. 
Përshkrim: Pjesëmarrësit mendojnë për atë se si anëtarët të seksit femëror janë të 
përfaqësuara në pozita drejtuese, cilat janë dallimet në drejtimin e tyre të shtetit / 
kompanive të tyre dhe se si ata perceptohen nga publiku. 
Qëllime: Të menduarit dhe analiza e një problem të pabarazisë gjinore. Zhvillimi i 
aftësive analitike dhe aftësive të të menduarit kritik. 
 
Drejtime: 
 
1. Drejtohuni me pyetjet e mëposhtme: 

• Mendoni për kryetarët e shteteve. Cila gjini është më e shpeshtë? 
• Mendoni për presidentët e kompanive të mëdha. Cila gjini është më e 

shpeshtë? 
 
2. Diskutoni për atë pse ata mendojnë se burrat janë shpesh presidente të shteteve 
ose krere te kompanive të mëdha. 
 
3. Vazhdoni me inkurajimin e të menduarit: 

• Tentoni të kujtoheni për një grua që është president ose kryeminister. 
• Tentoni të kujtohni për një grua që është president të kompanisë së madhë. 

 
4. Të gjithë le të thonë një grua që është president i një shtet apo kompani. 
 
5. Në një fletë le ta shkruajnë të gjitha tiparet që i dinë për ato gra. (Jepni atyre 10 
minuta  - për të  menduarit dhe të shkruarit). 
 
6. Le të gjithë lëxojnë një karakteristikë dhe pastaj diskutoni në lidhje me të nëse këto 
karakteristika të shënuara japin një imazh stereotip i një gruaje ose e bëjnë në një lloj 
të caktuar të liderit. 
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7. Diskutoni se si këto karakteristika dallohen nga karakteristikat që janë për një 
president burrë. A gratë duhet dy herë më shumë të tentojnë, apo të kenë pozita të 
caktuara, për të afruar në nivelin e kolegëve të tyre-burra? 
 
8. Pastaj diskutoni për këto pyetje: 

• Pse mendoni se në vendin tonë nuk ka president apo kryeministër grua? 
• Çfarë mendoni, a është e mundur në vitet e ardhshme të kemi një president 

grua në vendin tonë dhe jepni elaborat për përgjigjën. 
• Çfarë duhet të ndryshohet për një grua që të jetë në pozita drejtuese në 

vendin tonë? 
 
9. Mbaroni diskutimin me një pyetje çfarë është ajo që ata personalisht mund ta 
bëjnë për barazi më të madhe të grave dhe burrave në politikë dhe ekonomi në 
vendin tonë. 
 
 
6.8 GRATË DHE BURRAT NË MEDIAT 
  
Koha: 90 minuta  
Materiale: Gazeta, revista 
Përgatitja: Mendoni për mënyrat në të cilat mediat shpesh i tregojnë burrat dhe 
gratë. Nëse keni mundësi, merrni një gazetë ose revistë si një mjetë ndihmë për 
diskutim. 
Përshkrim: Pjesëmarrësit i identifikojnë mënyrat në të cilat burrat dhe gratë janë të 
shfaqura në media, duke e lidhur atë me mënyrën e shikimit të burrave dhe grave në 
kulturat dhe mjediset e tyre. Mendoni për pasojat e një pamje të tillë. 
Qëllime: Të menduarit dhe analiza e asaj që hasin çdo ditë në media. Mendim për 
atë cilët janë idealet që janë të paraqitura në media dhe për atë që duhet të rinjtë të 
përpiqen të jenë. Zhvillimi i aftësive analitike dhe aftësive të të menduarit kritik. 
 
Drejtime: 
1. Drejtoheni me pyetjet e mëposhtme: 
 

• A mendoni se meshkujt dhe femrat janë të paraqitura të ndryshme në media? 
• Nëse ka, cilat janë dallimet në përfaqësimin e burrave dhe grave në media? 
• A ka ndonjë dallim në mediat e ndryshme (të shtypura, televizitë, mediat 

sociale, etj.)? 
• A mendoni se ekziston një stereotip të caktuar në aspektin e përfaqësimit të 

burrave dhe grave në mediat? 
 

2. Ndaheni atyre në grupe sipas vendit e të ulurit dhe dhëni atyre disa gazeta ose 
disa revista për t’i shqyrtuar. Nëse kanë dëshirë, mund të bëjnë shënime. (Jepni 
atyre 10-15 minuta për diskutim në grupe të vogla ose për shkrim.) 
 
3. Pyesni nëse ka vullnetarë të cilat duan të thonë për shembullin që e kanë 
menduar. Inkurajoni ata që të japin më shumë shembuj. 
4. Diskutoni: 
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• A mendoni se ka prezantim stereotipik i grave në shembujt e paraqitur? 
• Cilat janë stereotipet që mund të gjenden në shembujt? 
• Cilat janë stereotipet e tjera që mund të gjenden në mediat në lidhje me 

prezantimin e burrave dhe grave? 
• Çfarë mendojnë se ka kontribut për të? 
• Çfarë mendojnë se duhet të ndryshohet?  
• Çfarë mendoni se do ta kontribuojë ndryshimin në prezantimin stereotipik të 

burrave dhe grave në media? 
• A mendoni se gratë janë në një pozitë më të keqe se meshkujt? 
• A mendoni se gratë janë në një pozitë më të mirë? 
• A janë femrat objekt i idealit të caktuar të gruas në mediat? Çfarë ka këtë 

ideal (e zgjuar, e bukur, e mrekullueshëm, nikoqire ...)? 
•  

5. Le ta shikojnë përsëri shembullin dhe le të mendojnë për çfarë duhet të ndryshojë 
në shembullin konkret të trajtimit të barabartë të burrave dhe grave dhe për humbjen 
e stereotipeve. (Jepni atyre rreth 10 minuta). 
 
6. Inkurajoni atyre që t’i tregojnë mendimet e tyre para të gjithëve ( por nuk bëni 
presion për këtë). 
 
7. Më në fund, diskutoni për mënyrën se si duhet të perceptohen mediat, me mendim 
kritik dhe analitik. 
 
 
6.9 DHUNA E BAZUAR GJINORE 
 
Kohazgatje: 90 minuta (1-4: 45 minuta и 5-7: 45 minuta) 
Materiale: Dërrasë dhe shkumës  
Përgatitja: Nxënësit / studentët duhet të kenë njohuri të mëparshme për problemin e 
dhunës ndaj grave. 
Përshkrim: Në grupe të vogla, studentët/nxënësit të zhvillojnë strategji për ta 
eliminuar dhunën kundër grave dhe t’i paraqesin strategjitë e tyre në formën e 
raportimeve televizive. 
Qëllime: Aftësimi i nxënësve / studentëve të paraqiten së paku dy ide për veprim 
kundër dhunës së grave; përmirësimi i aftësitë të tyre në zgjidhjen e problemeve dhe 
të folurit në publik. 
 
Drejtime: 
 
1. Ndani nxënësit / studentët në grupe me nga pesë apo gjashtë. Shpjegoni se 
gjysma e grupeve do ta përgatisë një raportim televiziv, kurse gjysma tjetër do të 
përgatisë një prezantim të qeverisës. 
 
2. Pyesni: "Kush është përgjegjës për dhënien fund të dhunës kundër grave dhe 
vajzave?" 
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3. Shpjegoni: 
• Mendoni për strategjitë apo programet për reduktimin e dhunës ndaj grave. 
• Keni 40 minuta për të përgatitur një prezantim nga 5 deri në 10 minuta 

(gjysma nga grupët – raportim televiziv, kurse gjysma tjetër – prezantim i 
qeverisës lokale ose qeverisës vendore). 

• Në prezantimi duhet të supozojmë se audienca tashmë ka njohuri për 
problemin e dhunës. Detyra jote është të tregoni se cilat janë veprimet 
pozitive që ndërmarrën për t'iu përgjigjur problemit. 

• Provoni që të përfshini atë që është bërë ( ose që mund të bëhët) nga të 
rinjtë, dhe të rriturit, në jetën e përditshme; nga organizatat vendore dhe 
komunitetet; nga qeveria ose agjencitë e Kombeve të Bashkuara. 

• Duhet të mendoni se si do ta përfshini burrat dhe djemtë në këto aktivitete. 
 
Për prezantimet para autoriteteve lokale / qeverisë duhet të shpjegoni: Do t’i 
lajmëroni autoritetet/qeveria për aktivitetet të ndërmarra nga grupe apo individë. 
Shpjegoni se si qeveria duhet të përgjigjet. Disa nga nxënësit / studentët mund ta 
luajnë rolin e autoriteteve kurse të tjerëve se janë ekspertë dhe qytetarë. 
 
Për prezantimet televizive shpjegoni: Mos harroni se ju duhet të keni vëmendjen e 
shikuesve dhe të jeni sa më e shkurtër. Përdorni tregime që ndjell interes në mesin e 
njerëzve për të treguar atë që është bërë për ta trajtuar problemin e dhunës. 
Prezantimi le të jetë personal dhe interesant. 
 
4. Sigurohuni që të gjithë e kuptojnë detyrën. Tregoni se grupet kanë 40 minuta për 
të përgatitur. Pastaj ecni në mesin e tyre, derisa ata punojnë. 
 
5. Para se të fillojnë me prezantimet, jepni 5 minuta për shqyrtim përfundimtar dhe 
revizion. 
 
6. Të gjitha grupet le t’i tregojnë prezantimet e tyre. Merrni shënime për idetë e tyre 
programore. 
 
7. Pas përfundimit të të gjitha prezantimeve, pyesni këtë: 

• Sa ishte e vështirë të mendohet për mënyrat për ta reduktuar dhunën ndaj 
grave? 

• Cilat janë disa nga temat e përbashkëta ose idetë që grupet i kishin për të 
punuar me gratë? 

• Çfarë është me ata që i kishin për të punuar me burra dhe djem? 
• Çfarë ide mendoni se janë më të mirë dhe pse? 
• A kanë të gjithë përgjegjësi për të kërkuar për t'i dhënë fund dhunës ndaj 

grave? 
• Çfarë mund të bëni ju, si të rinj, për ta parandaluar dhunën kundër grave në 

familje, shkolla, shoqëria? 
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6.10 DHUNA NË MARRËDHËNIE INTIME  
 
Kohazgjatje: 90 мminuta (mund të ndahet në dy seancë) 
Materiale: Dërrasë dhe shkumës 
Përgatitja: Mendoni ose lexoni në lidhje me dhunën nga pikëpamje juaj. Jeni të 
vetëdijshëm se duke folur për dhunën, kjo mund të jetë e vështirë për shumë njerëz, 
qoftë për shkak të përvojave të tyre personale dhe të besimit të tyre se kjo është një 
çështje private. Asnjëherë nuk vëni nxënësit / studentët në një situatë të 
pakëndshme. 
Përshkrimi: Nxënësit / studentët bëjnë shfaqje të shkurtra/ skeçe për hulumtim të 
ndërit dhe dhunës në lidhjet intime. Diskutojnë se si të kenë një respekt më të mirë 
në marrëdhëniet e tyre. 
Qëllime: Aftësimi i nxënësve / studentëve, për të diskutuar pikëpamjet e tyre mbi 
dhunën në lidhjet intime dhe mënyrën për të promovuar marrëdhënie të bazuara në 
respekt; përmirësimi i aftësive të tyre për shkrim kreativ dhe të performancës. 
 
Drejtime: 
1. Jepni hyrje në temën. Shpjegoni: 

• Në këtë aktivitet do të diskutojmë dhe do t’i analizojmë llojet e ndryshme të 
dhunës që të rinjtë mund të përjetojnë në marrëdhëniet e tyre intime. 

• Ju do të keni 15 minuta për të përgatitur një dramë e shkurtër për një 
marrëdhëni intime - partnere apo të martuar, kurse mes një djalë dhe një 
vajzë apo midis partnereve nga të njëjtit seks. 

• Shfaqet duhet të na ndihmojnë se si të jemi, të sigurtë se lidhja bazohet në 
respekt.  

 
2. Ndani nxënësit / studentët në katër grupe (ose më pak, në varësi të numrit të 
nxënësve / studentëve), me katër ose pesë nxënës / student në secilin grup. 

• Dy grupeve të para jepni udhëzime: Përgatitni një dramë të shkurtër (deri 5 
minuta) për ta paraqitur një lidhje intime në të cilën ka dhuna. Dhuna mund të 
jetë fizike apo psikologjike. Provoni të jeni realiste, duke përdorur shembuj që 
keni hasur ose dëgjuar. 

• Dy grupeve të para jepni udhëzime: Përgatitni një dramë të shkurtër ( 5 
minuta) që do ta tregojë marrëdhënien intime që është e bazuar në respektin 
e ndërsjellë. Tregoni se si njerëzit në lidhje zgjidhen situacionin e konfliktit pa 
përdorur dhunë. 

 
3. Derisa grupet i përgatiten skicat lëvizni mes tyre, ofroni atyre ndihmë në qoftë se 
ata kanë nevojë për atë. 
 
4. Pasi do ta përfundojnë me përgtitjen, së parë lajmëroni grupet që e tregojnë 
dhunën për t’i paraqitur shfaqjet e shkurtra para të tjerëve. Pas çdo skeç, pyesni 
nëse ata që i kanë parë kanë ndonjë çështje. Pastaj pyesni të gjithë cilat  
karakteristikat që i ka një person apo një lidhje, çojnë në dhunë. 
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5. Pastaj përsëritni të njëjtën procedurë me skeçet që tregojnë respekt, por në fund 
pyesni çfarë karakteristika e një personi apo një lidhje e bëjnë të jetë e shëndetshme 
dhe pa dhunë. 
 
6. Lehtësojeni diskutimin duke përdorur pyetjet në vijim: 

• Cilat janë format e ndryshme të dhunës në një marrëdhënie intime? (Aludoni 
në: kontrollin, shtrëngimin, zërin e lartë, kërcënimet dhe dhuna fizike.) 

• Cilat janë karakteristikat e një marrëdhënie të dhunshme? ( Shënoni përgjigjet 
në dërrasë me titull "marrëdhënie të dhunshme".) 

• Përse shumë të rinj ndihen të pafuqishëm për të bërë diçka në lidhje me 
dhunën familijare? Në të vërtetë janë të pafuqishëm? 

• Cilat karakteristika e bëjnë një marrëdhënie të jetë të shëndetshme? Çfarë 
është e nevojshme që të ketë një marrëdhënie që është e bazuar në respekt? 
(Shënoni përgjigjet në dërrasë me titull " Marrëdhëniet e bazuara në 
respekt".) 

• A janë shembuj që ishin përdorur në skeçe reale? I shikoni ato situata në 
jetën e përditshme? A shihni lidhje si ato të përfaqësuara në shembujt e 
marrëdhënieve të respektueshme edhe në jetën e përditshme? 

• A është dhuna fizike e drejtuar shpesh nga burra kundër grave dhe a janë 
gratë po aq të dhunshme ndaj burrave? Cilët faktorë mendoni se rrisin 
rrezikun e dhunës në marrëdhënien? 

• A mendoni se është e mundur të ndërtohet një marrëdhënie intime që është e 
bazuar në respekt? Çfarë mund të bëjmë në mënyrë individuale për të 
ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme intime? 

 
 
6.11 STUDIME PËR RAST PËR SHËNDETIN RIPRODHUES DHE SEKSUAL DHE 

TË DREJTAT 
 
Qëllime/ Pika për mësim: T’i aftësojë pjesëmarrësit të përshkruajnë se si 
marrëdhëniet intime dhe seksualiteti janë të lidhura me aftësinë për t’i përdorur të 
drejtat tona njerëzore. 
Koha: 60 minuta 
Materiale të duhura: Dërrasë, shkumës, kopje nga studimet e rastit (mund të vihet 
pjesa e parë në një anë, dhe pjesa e dytë në anën tjetër). 
 
Pjesëmarrësit duhet të kenë njohuri bazike të të drejtave seksuale dhe 
riprodhuese. Në dërrasën shkruani pyetjet para filimit të ushtrimit. 

• Si ndiheni pasi keni dëgjuar historinë e Alexandrës? 
• Cilat nga të drejtat seksuale dhe riprodhuese janë të lidhura me këtë rast? 
• A mendoni se ka një shkelje e të drejtave të njeriut në këtë rast? Pse? 
• Tregoni të gjithë të cilët kanë ndonjë përgjegjësi për atë që është ndodhur. 

 
Mënyra e zbatimit:   
Sot ne do të flasim për histori të vërteta për të drejtat seksuale dhe riprodhuese. 
Ftoni një pjesëmarrës për ta lexuar historinë e Alexandrës (lexoni vetëm pjesën e 
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parë të tregimit). Pastaj inkurajoni pjesëmarrësit që të shkruajnë përgjigje për pyetjet 
e mësipërme në fletoret e tyre. Për çdo pyetje, ftoni një ose dy pjesëmarrësit për t’i 
lexuar përgjigjet, pastaj mund të komentojë grupi të tërë. Pastaj lexojeni edhe pjesën 
e dytë të tregimit. Hapni diskutim me pyetjet e mëposhtme: 
 

1. Si ndiheni tani kur e keni dëgjuar rezultatin? 
2. Mendoni se rasti do të ishte të ndryshëm nëse viktima ishte e pasur (ose 
mashkull, ose hetereseksual)? 
3. Cilët qëndrime duhet të ndryshohen për të respektuar këtë të drejtë 
seksuale? 

 
Këto hapa duhet të përsëritet me të gjitha studime të rasteve ( ndaheni 15 minuta për 
secilin rast studimi). Pas mbarimit të diskutimit për të gjitha rastet, para mbylljes së 
punëtorisë, pyesni: 
A keni informacion në lidhje me një rast të ngjashëm? Çfarë është e shkelur? 
A keni dëgjuar për të drejta të tjera seksuale që ishin shkelur në qytetin tuaj? 
Çfarë duhet të bëhet për ta shmangur këtë që është ndodhur? 
 
Studime për rast 
Aleksandra 
Pjesa e parë: Tregimi për Aleksandrën 
Kur Alexandra, një grua e re polake e cila ka probleme me shikimin qysh prej 
fëmijërisë, mbeti shtatzënë, mjekët e kanë këshilluar se shtatzënia dhe lindja, 
përgjitmonë mund ta dëmtojnë shikimin e saj. Ligji polak lejon abortin vetëm kur 
seriozisht është në kërcënim shëndetin e gruas. Por, pavarësisht nga këshillat, 
mjekët nuk pranuan të japin leje për abortin, kështu që ajo nuk kishte zgjidhje, por ta 
vazhdojë shtatzënien. 
 
Pjesa e dytë: Çfarë ndodhi me Alexandrën? Pas lindjes së fëmijës, shikimi e 
Alexandrës është përkeqësuar ndjeshëm. Ajo nuk ishte më në gjendje të punojë, 
kishte nëvojë për ndihmë për aktivitetet e përditshme dhe kujdes për foshnjën dhe u 
bë plotësisht e varur nga ndihma e të tjerëve. Rasti i Aleksandrës ka arritur edhe në 
Gjykatën Evropiane të të drejtave të njeriut, e cila vendosi se shtetet kanë një detyrim 
për të krijuar mekanizma efikase për gratë që të kenë qasje deri abortit ligjor. Gjykata 
vendosi për të paguar kompensim të lartë financiar si njohje për dhimbjen dhe 
vuajtjen përmes të cilave ajo ka kaluar. 
 
Amina 
Pjesa e parë: Tregimi i Aminës. Amina është një nënë e divorcuar nga Nigeria dhe ka 
tre fëmijë. Pas një lidhje me Muhamed, që zgjati 11 muaj, ai i kërkoi asaj që të kenë 
seks dhe pastaj ai i premtoi se do të martohej me të. Ajo u pajtua dhe pastaj u bë 
shtatzënë. Muhamed, ndryshoi mendjen e tij dhe nuk u martua me të, dhe ajo lindi 
një fëmijë femër pa u martuar. Shteti e ka dënuar Aminën për tradhti bashkëshortore 
sipas ligjit fetar. Muhamedi u zotua se nuk është baba i fëmijës dhe ishte liruar, 
ndërsa Amina u dënua me vdekje me gurë. Edhe pse ajo ankoi, vendimi nuk ishte 
ndryshuar. Egzekutimi u shty për dy vjet për të jetë në gjendje për ta mëndë këtë 
fëmijë. 
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Pjesa e dytë: Çfarë ndodhi me Aminën? Pas ankimit të dytë, Amina ishte liruar, dhe 
vendimi ishte tërhequr. Gjykatësit kanë vendosur se ajo nuk kishte mundësi të 
mbrohet. Qeveria pretendoi se asnjëherrë nuk ka sjellur dënim me vdekje me gurë. 
Pas disa kohe ajo u martua. 
 
Fatima 
Pjesa e parë: Tregimi i Fatimës. Fatima, një vajzë 11 vjeçare nga Afrika 
Perëndimore, e ka dëgjuar prindërit e saj se e kanë rregulluar rrethprerjen e saj. Ajo 
ishte tmerruar sepse kur motra e saj më e vjetër u kthye nga një ceremoni të tillë, 
vuajti nga dhimbje të madhe dhe ishte mjeruar. Ajo kujtoi edhe për shoqjen e saj më 
të mirë, e cila ka qenë disa herë për trajtim në klinikë për shkak të infeksioneve të 
rënda që ishin shkaktuar si rezultat i rrethprerjes. Fatima nuk ka dashur të përjetojë 
atë që e kishte parë më herë me vajzat e tjera dhe iu lut prindërit e saj ta mos bëjnë 
këtë. Ata refuzuan kërkesat e saj, dhe ishin të bindur se në qoftë nuk e bëjnë 
rrethprerjen, nuk do të jetë në gjendje të martohet, por gjithashtu mendonin se ajo 
ishte tepër i ri për të jetë në gjendje për ta bërë zgjedhjen e duhur. Motra e Fatimës 
megjithatë, kishte dëgjuar për ndonjë organizate në qytetin që i ka informuar familjet 
në lidhje me rreziqet shëndetësore të rrethprerjes (gjymtimi gjenital i gravë). Ajo ka 
kërkuar nga stafi të organizatës për ta vizituar shtëpinë e tyre dhe të flasin me 
prindërit e Fatimes. 
Pjesa e dytë: Çfarë ndodhi me Fatimën? Një punëtorë në organizatë arriti t’i bindë 
prindërit për rreziqet e rrethprerjes, veçanërisht për shëndetin e vajzës së tyre, dhe 
se ka mënyra të tjera për ta festuar kalimin e saj në grua. Sot Fatima për fat të mirë 
është e martuar dhe ka falëndërim për prindërit e saj për hapjen dhe bujarinë e tyre. 
Ajo punon në organizatën e cila ndihmoi për ta shmangur rrethprerjen (gjymtimi 
gjenital i gravë), duke edukuar vajzat në shkollë për të biseduar me prindërit e tyre në 
lidhje me këtë praktikë të dëmshme. 
 
Metju 
Pjesa e parë: Tregimi i Metjus. Metju është student homoseksual në një universitet 
në Shtetet e Bashkuara. Një natë, dy djem të cilët pretendonin se ishin 
homoseksuale u ofruan transport deri shtëpi. Metju shkoi me ta, por në vend të 
kampusit, ata e mori atë në zonë të shkretë, e kanë grabitur atë, e kanë lidhur për një 
gardh dhe e rrahën atë brutalisht. I la aty për të vdekur. Metju ishte gjetur 18 orë më 
vonë, ende lidhur për gardhin, nga biciklist që së pari mendoi se ka parë gogol. Metju 
ishte i gjallë, por në gjendje kome. 
Pjesa e dytë: Çfarë ndodhi me Metju? Matju kishte çerep të thyer dhe kishte dëmtim 
të rëndë të trurit. Lëndimet e tij ishin shumë të rënda dhe mjekët nuk arritën t’i 
shërojnë. Ai mbeti në koma për pesë ditë dhe pastaj ka vdekur. Vrasësit janë 
arrestuar, të dy morrën dënime të përjetshme. Tregimi i Metju e ka shokuar publikun, 
sepse ishte një krim urrejtje. Edhe ligji për krimet e urrejtjes u zgjerua, dhe janë 
përfshirë si grupe të veçanta lezbiaket, gratë dhe njerëzit me aftësi të kufizuara. 
Nëna e Metjus, themeloi Matthew Shepard Foundation, e cila qëndron për 
"zëvendësimi i urrejtjes me mirëkuptim, dhembshuri dhe pranim" përmes arsimit, 
avokimit dhe lobimit.   
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Lakshmi 
Pjesa e parë:Tregimi i Lakshmit. Lakshmi është një vajzë e re nga Nepal, e cila ishte 
e martuar me forcë kur ajo ishte 12 vjeç dhe kishte qenë shfrytëzuar në shtëpinë e 
burrit të saj. Sepse ajo nuk mundi të qëndrojë më të, ajo u arratis dhe u kthye në 
shtëpinë e prindërve të saj, por ata përsëri e kishin detyruar të kthehet në shtëpinë e 
burrit të saj. "Duke shkuar prapë kam ikur dhe një zonjë më ndihmoi", tha Lakshmi. 
"Ajo më tha se motra e saj ka punuar në një fabrikë në një pjesë tjetër të Nepalit, dhe 
mund të bëjë edhe unë të punojë atje. Të gjithë që duhet të bëjë është të shit rroba. 
"Gjatë udhëtimit, Lakshmi ka qenë droguar dhe ka qenë dërguar në Indi. "Kur kam 
arritur atje kam kuptuar se unë jam shitur për 15.000 rupees indiane," tha Lakshmi. 
"Më kanë rrahur kur unë refuzova të punojë si punëtor seksual. Pothuajse një vit unë 
isha mbyllur në një bordell. Gjatë bastisjes në shtëpinë publike, policia më shpëtoi 
dhe më çoi përsëri në Nepal. Deri atëherë unë kam qenë 14 vjeç." 
Pjesa e dytë: Çfarë ndodhi me Lakshmi? Pasi u kthye në shtëpinë e prindërit të saj, 
ata refuzuan ta pranojnë. Më vonë ajo u martua, por testi për HIV ishte pozitiv. A e ka 
fituar virusin kur ajo u detyrua të punojë si punëtor seksual apo pas martesës, ka 
mbetur i paqartë. 
 
 
6.12 FRYMËZOHENI!  BËNI NDRYSHIM! 
  
Qëllime/Pika për mësim: Për ta rritur motivimin e pjesëmarrësve dhe aftësinë e 
besimit për krijimin e ndryshimeve. 
Materiale të duhura: Dërrasë, shkumës, kopje me citate nga njerëz të famshëm 
Koha: 70 min 
 
Mënyra e zbatimit: 
Shpjegojini pjesëmarrësve se në këtë punëtori do të diskutoni për rëndësinë e fjalës 
së drejtësisë sociale dhe për ndyrshimin e botës në të cilën jetojmë, megjitëse 
ndryshimi mund të jetë i vogël. Së bashku ne do të shikojmë disa citate nga njerëz të 
cilët kanë investuar në vetëveten dhe kanë bërë ndyrshim. Lexoni listën e citateve 
dhe zgjidhni atë që më shumë frymëzon. Shënoni atë në një fletore. Mendoni se 
çfarë mendimi ka citati. Mundohuni të përgjigjeni tre pyetjeve në vijim: Çfarë mendoni 
se është mesazhi i citatit? Pse është i rëndësisëm për ty, pse e ke zgjedhur? Çfarë 
do të jetë të provosh ta zbatosh këtë citat në jetën tuaj (nëse e ke/keni 
provuar/shpërndani). Jepni atyre 10-15 minuta për të menduar. 
 
Pas mbarimit të gjitëve, ftojini ata të shpërndahen me grupin (theksoni se nësë nuk 
duan ata nuk është e detyrueshme të shpërndajnë çfarë kanë shënuar). 
 
Pasi lëximit të pjesëmarrësve më atë që e kanë shënuar, vazhdoni diskutimin me 
pyetjet e mëposhtme që do të shërbejnë si konkluzione : 
 
• Cilat janë mesazhet kryesore që i keni marrë nga këto citate? 
• Cilat janë përfitimet pozitive personale që i gëzojnë aktivistët për drejtësi sociale? 
• Cilat janë sfidat dhe rreziqet? 
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• A është e rëndësishme për të gjithë qytetarët që të marrin masa për çështje që janë 
të rëndësishme për ata? 
 
Më në fund, mund të jepni detyra e shtëpisë, për të gjetur një mënyrë për t’i ndarë 
citatet që i kanë zgjedhur me njerëzit e tjerë - familjen, miqtë, dhe për të diskutuar 
për rëndësinë e tyre . 
 
CITATE PËR DREJTËSI SOCIALE DHE AKTIVIZËM  
 

• Bëhu ndryshimi që dëshiron të shohësh në botë. – Mahatma Gandi, ka qenë 
si baba i kombit të Indisë. Ka bërë mosbindje civile jo të dhunshme që çoi në 
pavarësinë e Indisë nga Britania, dhe nxiti lëvizjen për të drejtat civile dhe liri 
në të gjithë botën. 

• Duke larë duart nga konflikti midis të fuqishëm dhe të pafuqishëm, do të thotë 
ta zgjedhësh anën e pushtetit, të mos jesh neutral. - Paulo Freire, një 
edukator Brazilian me shumë ndikim i cili ka qenë një pionier në praktikat 
arsimore për ngritjen e vetëdijes kritike të varfërve. 

• Liria nuk është diçka që disa njerëz mund ta dhurojnë për të tjerët si dhuratë. 
Ata e përjetojnë atë si është e tyre dhe askush nuk mund ta privojë, - Kwame 
Nkrumah, themelues dhe president i parë i Gani moderne, Pan afrikan me 
shumë ndikim. 

• Përgjegjsia nuk është vetëm të liderit të vendit tonë, ose të atyre të cilët janë 
të emëruar apo të zgjedhur për të kryer një punë. Përgjegjësia është në 
secilën prej nesh. - Dalaj Lama, udhëheqësi shpirtëror i budistëve të Tibetit 
dhe aktivist për autonomi tibetian. 

• Kurrë mos dysho se një grup i vogël qytetarësh të bindur, të angazhuar mund 
të ndryshojë botën. Përkundrazi, kjo është mënyra e vetme. - Margaret Mead, 
antropolog kulturor amerikan. 

• Bota është një vend i rrezikshëm, jo për shkak të atyre që bëjnë keq, por për 
shkak të atyre që shikojnë dhe bëjnë asgjë. - Albert Einstein, laureat i çmimit 
Nobel, i njohur për teorinë e relativitetit. Aktivist kundër testimit bërthamor dhe 
racizmit. 

• Të rëndësishme janë pak gjëra që i bëjnë qytetarët. Kjo është ajo që do të 
bëjë një ndryshim. Puna ime e vogël është që të mbjell dru. - Wangari Matti, 
ekolog Kenian, aktivist politik. E ka themeluar lëvizjen – Brezi i gjelbër dhe 
është gruaja e parë me prejardhje afrikane që e ka fituar çmimin Nobel. 
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