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KONCEPT DOKUMENT 

 

FUQIZIMI I GRAVE PËR NJË BALLKAN TË QETË DHE PËR NJË TË ARDHME EVROPIANE  

KONFERENCË RAJONALE 

Tiranë, Shqipëri, 26 tetor 2019 

 

1. Historiku dhe Arsyeshmëria  

Paqja dhe siguria në Ballkanin Perëndimor vazhdon të jetë e kërcënuar nga institucionet e dobëta 

demokratike, sundimi i dobët i ligjit, korrupsioni, rritja e ulët ekonomike, ndasitë dhe mosbesimi mes 

kombësive, sfidat e fundit gjeopolitike, mosarritja e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe 

Serbisë dhe vonesat në integrimin evropian e euroatlantik të vendeve në rajon.  Paqja vazhdimisht e 

brishtë është duke pasur efekte negative në agjendën e barazisë gjinore, duke i lënë gratë anash në 

proceset e vendimmarrjes dhe ndërtimit të paqes në rajon.     

 

Situata aktuale në statusin e grave në Ballkanin Perëndimor duket dekurajuese sepse barazia gjinore 

është larg nga të qenit realitet. Roli i grave vendore mbetet i nënvlerësuar dhe i margjinalizuar, gjë që 

është e pa tolerueshme. Pabarazia e thellë gjinore vazhdon ta formësojë jetën publike përderisa 

organizatat e shoqërisë civile vuajnë nga mbështetja e pamjaftueshme. Sot, grave kryesisht u jepet një 

hapësirë në parlamente apo kuvende komunale, për shkak të kuotës, gjë që nuk paraqet fuqizim të 

vërtetë por më shumë shërben për ta qetësuar opinionin publik për bilancin gjinor. Përkundër progresit 

të fundit të arritur në botë, gratë në Ballkanin Perëndimor vazhdojnë të ballafaqohen me barriera të 

rënda në rrugën e tyre drejt fuqizimit dhe barazisë gjinore. Për nga natyra e tyre, barrierat nuk janë 

vetëm ato me të cilat gratë ballafaqohen kudo në botë por edhe barriera që pasojnë nga konteksti pas 

konfliktit në rajon, ku politika e dominuar nga meshkujt konsideron se pushteti është vetëm i tyre.  

 

LRGEJL konsideron se fuqizimi i grave dhe barazia gjinore ndihmojnë të krijohet themeli i rritjes afatgjatë 

dhe i shoqërive paqësore, të drejta e gjithëpërfshirëse. Ka ardhur koha e pushtetit të grave dhe 

përpjekjet për të siguruar bilanc gjinor të pushtetit, ku femrat dhe meshkujt vendosin baras dhe së 

bashku për të ardhmen, gjegjësisht për një të ardhme gjinore gjithëpërfshirëse.         

Ne besojmë se investimi në fuqizimin e grave dhe barazia gjinore janë prioritete strategjike për një të 

ardhme më të mirë për të gjithë, për shtete dhe rajon paqësor, demokratik, të qëndrueshëm dhe të 

begatshëm. Gratë përbëjnë potencial strategjik për ta rritur kapitalin njerëzor për zhvillim, jo vetëm 

sepse janë gjysma e popullsisë, por për shkak se ato ndjekin konceptin e paqes dhe qeverisjes së 

orientuar drejt interesit të qytetarëve e jo drejt interesit të tyre personal, gjë që përbën një dallim 

thelbësor nga meshkujt. Për këtë arsye, synimi i fuqizimit të pjesëmarrjes së grave në vendimmarrje 
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nënkupton barazi gjinore në qeveri dhe administratë publike dhe marrjen e përgjegjësive udhëheqëse 

nga gratë për të siguruar një të ardhme më të mirë, që qytetarët dhe veçanërisht rinia të kenë shpresa 

për të ardhmen në vendet e tyre, në vend se ta kërkojnë të ardhmen diku jashtë vendit.  

 

Për të reaguar ndaj mungesës së progresit të vërtetë në fuqizimin e grave dhe ndaj jostabilitetit të 

vazhdueshëm në rajon, LRGEJL dhe UN Women ua ofrojnë grave një platformë për ta ngritur zërin e tyre 

dhe për ta ndarë vizionin e tyre lidhur me shqetësimet, sfidat, të ardhmen dhe rrugëdaljen nga situata 

aktuale në rajon, nga pikëpamja e integrimit evropian.  

 

Që nga krijimi i saj para trembëdhjetë viteve, LRGEJL ka bërë bashkë gratë në pozita udhëheqëse, në 

qeveri e shoqëri civile, nga i tërë Ballkani Perëndimor për të avokuar dhe lobuar për barazi gjinore, 

fuqizim të grave në vendimmarrje dhe pjesëmarrje kuptimplotë të grave në adresimin e sfidave të 

sigurisë në nivel lokal, kombëtar e ndërkombëtar. Sot ky mision mbetet po aq relevant sa në kohën e 

krijimit të Lobit. Sot, LRGEJL mund të konsiderohet si një nga akterët më të besueshëm rajonal në 

promovimin dhe zbatimin e agjendës GPS në Ballkanin Perëndimor. 

 

Platforma e LRGEJL, pjesë e së cilës është ky aktivitet, është realizuar brenda kornizës së projektit të 

mbështetur nga UN Women dhe Qeveria Suedeze/SIDA, ‘Fuqizimi politik i grave, pjesëmarrja dhe 

kontributi në proceset e paqes dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor, faza III’. Aktiviteti kontribuon në 

zbatimin e agjendës së grave, paqes dhe sigurisë (GPS), Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, 

Agjendës së UN Women për Barazi të Gjeneratës, Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2030 dhe 

instrumenteve të tjera të OKB-së dhe BE-së për barazi gjinore.  

 

Një rast i veçantë për ta përshpejtuar agjendën GPS dhe pjesëmarrjen kuptimplotë të grave në ndërtimin 

e paqes dhe në ndërtimin e shtetit demokratik në vendet e Ballkanit Perëndimor vjen nga përvjetorët e 

ardhshëm historik; 20 vjetori i Rezolutës 1325 dhe 25 vjetori i Platformës së Pekinit janë motivim. 

Prandaj, ne presim gatishmëri të shtuar të qeverive dhe organizatave ndërkombëtare dhe vullnet politik 

për të vënë në veprim zotimet e marra për zhvillim të dukshëm të barazisë gjinore dhe fuqizim 

gjithëpërfshirës të grave. 

 

2. Veprimtaria 

Në këto kohë sfiduese për paqen dhe prosperitetin në Ballkanin Perëndimor dhe vonesat në integrimin 

evropian, investimi në fuqizimin e grave është një nga drejtimet strategjike që mund të ndihmojë në 

rritjen e burimeve njerëzore për ndërtimin e një të ardhme të drejtë, paqësore, prosperuese dhe 

demokratike. Përkundër faktit se situata aktuale në rajon është dekurajuese në lidhje me barazinë 
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gjinore, gratë kanë treguar forcë të mjaftueshme për t'u përpjekur dhe angazhuar në ndërtimin e një të 

ardhme paqësore gjithëpërfshirëse gjinore. 

Me qëllim të rritjes së pjesëmarrjes së grave dhe vendosjes së grave në zemër të udhëheqjes që ka lidhje 

me vendimmarrjen, ndërtimin e paqes dhe integrimin evropian, Lobi Rajonal i Grave në Evropën Jug-

Lindore (LRGEJL) dhe UN Women, me mbështetjen e Qeverisë Suedeze, po e organizojnë konferencën 

rajonale me titull "Fuqizimi i grave për një Ballkan paqësor dhe një të Ardhme Evropiane". 

 

Konferenca do t’i trajtojë çështjet e fuqizimit të grave në Ballkanin Perëndimor, rritjen e pjesëmarrjes së 

tyre në vendimmarrje politike, ndërtimin e paqes, proceset e paqes, drejtësinë, dialogun dhe pajtimin 

dhe proceset e integrimit evropian të vendeve të tyre përmes bashkëpunimit rajonal. 

 

Duke pasur parasysh që sigurimi i barazisë midis grave dhe burrave mbetet një 'biznes i papërfunduar', 

konferenca do t’i adresojë sfidat dhe perspektivat e fuqizimit të grave në vendimmarrje dhe ndërtimin e 

paqes me fokus në rritjen e pjesëmarrjes së grave në tryezat e bisedimeve për paqen. Konferenca do të 

diskutojë se si bashkëpunimi rajonal midis grave mund t'i ndihmojë ato dhe rajonin, në tejkalimin e 

sfidave aktuale duke përfshirë paqen dhe sigurinë e brishtë, sundimin e dobët të ligjit, ekonominë e 

dobët dhe problemet me emigrimin e të rinjve në vendet perëndimore, për shkak të mungesës së 

shpresës në vendet e tyre. 

 

Një fokus i veçantë do t'i kushtohet dialogut të Brukselit, si kontribut kryesor për paqen dhe stabilitetin 

në rajon, mënyrat e kapërcimit të ngërçit dyvjeçar në dialog, mundësimin e pjesëmarrjes së grave në 

tryezën e bisedimeve dhe sigurimin e një rezultati të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës gjinor. Kjo do të 

shërbejë gjithashtu si një mundësi për pjesëmarrësit për të bërë strategji se si ta rrisin pjesëmarrjen e 

grave dhe kontributin e tyre në bisedimet e nivelit shtetëror, si dhe si ta vazhdojnë ndërmjetësimin e tyre 

në nivelin lokal. 

 
Konferenca do ta trajtojë çështjen e qasjes së barabartë në drejtësi për gratë si kategori më e cenuar. 

Diskutimet do të trajtojnë mënyrën se si do të krijohen institucione të drejtësisë të cilat janë të 

përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në aspektin gjinor dhe fitimin e besimit në to, konsolidimin e 

drejtësisë tranzicionale për t’i kompensuar viktimat duke njohur dinjitetin e tyre si qytetarë dhe si qenie 

njerëzore, vendosjen e drejtësisë ndërkombëtare për gratë që janë viktima të dhunës seksuale si pasojë e 

konflikteve dhe, aplikimin e ndërmjetësimit si një mjet për ta përmirësuar qasjen e barabartë të grave në 

drejtësi. 

Konferenca do të merret gjithashtu edhe me mënyrën se si mund të bëhet integrimi evropian për gratë 

dhe me gratë, duke i diskutuar përpjekjet e BE-së për ta promovuar barazinë gjinore si pjesë e politikës së 

zgjerimit të BE-së, dhe se si vendet aspiruese të rajonit reagojnë ndaj reformave të BE-së për integrim 

dhe standardet për barazi gjinore. 
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Idetë e reja, shkëmbimi i përvojave dhe iniciativat inovative do të nxisin sinergji për të mirën e 

grave përtej kufijve në rajon, si dhe qëllime të përbashkëta për konsolidimin e ndërtimit të 

paqes dhe integrimin evropian të të gjashtë vendeve në Ballkanin Perëndimor. Fokus i veçantë 

do të jetë dialogu i Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve midis dy palëve, rritjen e 

pjesëmarrjes së grave në tryezën e bisedimeve dhe sigurimin që rezultati do të kontribuojë në 

paqen dhe stabilitetin në rajon dhe do të respektojë gjithëpërfshirjen gjinore. Konferenca do të 

trajtojë gjithashtu çështje të pabarazisë gjinore në drejtësi dhe drejtësi tranzicionale dhe 

vonesat në vendosjen e drejtësisë ndërkombëtare për gratë që i kanë mbijetuar dhunës seksuale 

të lidhur me konfliktin, ndërmjetësimin si një mjet për qasje në drejtësi, si shtylla kryesore për 

pajtimin dhe ndërtimin e paqes në rajonin tonë me të kaluar të trazuar. 

Rekomandimet do të ofrojnë politika dhe veprime konkrete që duhen dorëzuar tek autoritetet 

kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare dhe palët e tjera të interesit, në mënyrë që të arrihen qëllimet e 

identifikuara. Diskutimet për zbatimin e rekomandimeve ka të ngjarë të krijojnë barriera për gratë në 

rrugën e tyre drejt barazisë gjinore. Ndër pengesat kryesore janë: mentaliteti dhe stereotipi patriarkal, 

mungesa e sigurisë, diskriminimi në qasje në drejtësi / drejtësi tranzicionale, prosperiteti i pasigurt 

ekonomik, dhuna e vazhdueshme ndaj grave, si dhe mungesa e mekanizmave të mjaftueshëm 

mbështetës, të cilët janë përbërësit kryesorë të paqes dhe zhvillimit. 

3. Objektivat 

Objektivat kryesore të Konferencës janë: 

• Përshpejtimi i fuqizimit të grave si shtytëse kryesore të paqes, drejtësisë, stabilitetit, prosperitetit dhe 

integrimit evropian dhe euroatlantik 

• Sigurimi që gratë të jenë në tryezën e vendimmarrjes kur diskutohen çështjet e paqes, drejtësisë dhe 

sigurisë, dhe kur adresohet barazia gjinore / fuqizimi i grave , për një shoqëri të drejtë dhe 

gjithëpërfshirëse 

• Bashkëpunimi rajonal në mes të grave politikane, parlamentare, zyrtareve qeveritare, shoqërisë civile nga 

Ballkani Perëndimor të forcohet bazuar në dialog dhe ndërtimin e besimit, përmes shkëmbimit të ideve 

dhe përvojës si dhe praktikave të mira të bashkëpunimit në rajon 

• Parandalimi i konfliktit dhe ulja e tensioneve në "pikat e nxehta" (hotspots) të pasigurisë në rajon, 

veçanërisht në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja, duke 

shkëmbyer informacione, duke ndihmuar mobilizimin e tyre për t’i adresuar shqetësimet dhe duke i 

mbështetur ato në ngritjen e çështjeve me interes të drejtpërdrejtë për to. Puna me gratë nga etni të 

ndryshme do të kontribuojë në besimin, pajtimin dhe shoqërinë gjithëpërfshirëse. 
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• Inkurajohet procesi i pranimit në BE, rritet ndërgjegjësimi për përshpejtimin e reformave evropiane në 

secilin vend dhe kuptohet më mire koncepti i integrimit në BE për gratë dhe me gratë.  

• Rëndësia e adresimit të proceseve paqësore gjithëpërfshirëse gjinore, drejtësisë / drejtësisë tranzicionale, 

zhvillimit ekonomik, sigurisë dhe shqetësime të tjera sociale sillen në vëmendjen e atyre që e mbikëqyrin 

vendimmarrjen e politikave kombëtare dhe ndërkombëtare dhe tek autoritetet përgjegjëse për dialogun 

në Bruksel 

Projekti mbështet ndërhyrjet në nivelin rajonal. Në planin afatgjatë, projekti synon të ndihmojë në 

konsolidimin e paqes dhe stabilitetit, normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si 

dhe t’i zvogëlojë frikën dhe shqetësimet e grave nga komunitete të ndryshme etnike duke i përfshirë ato 

drejtpërdrejt në ndërtimin e paqes dhe në vendimmarrje. 

 

4. Pjesëmarrëset, vendi dhe koha 

Konferenca do të bëjë bashkë gra lidere nga rajoni, politikane, parlamentare, aktiviste të shoqërisë civile, 
zyrtare qeveritare, anëtare të Komitetit Drejtues të LRGEJL nga vendet ku përqendrohet projekti: 
Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi dhe Serbi, anëtare të degës së 
LRGEJL në Shqipëri, organizatën UN Women dhe Ambasadën e Suedisë në Kosovë. 
 
Konferenca do të mbahet më 26 tetor 2019, në Grand Hotel Spa, Tiranë, Shqipëri. 

 

 

 


