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Ndërtimi i paqes në nivel komuniteti në Kosovë 

Tryeza Rajonale e diskutimit për të forcuar pjesëmarrjen e grave në ndërtimin e paqes lokale 

në Kosovë dhe më gjerë 

 

Prishtinë, 21 shtator 2019 

 

1. Historiku dhe Arsyetimi 

Roli i grave lokale mbetet i nënvlerësuar dhe ato mbeten të mënjanuara nga proceset e ndërtimit të 

paqes dhe vendimmarrja për të ardhmen e komuniteteve dhe vendit tonë. Pabarazia e madhe 

gjinore vazhdon të formësojë jetën publike ndërsa organizatat e shoqërisë civile vuajnë nga një 

mbështetje e mjaftueshme. Pozitat udhëheqëse lokale në komuna vazhdojnë të mbizotërohen nga 

burrat, e njëjtë ndodhë edhe me administratën publike lokale, ku përfaqësimi i grave nuk shkon 

përtej 20%. Në asambletë komunale, gratë përfaqësojnë 30%, vetëm për shkak të kuotës, gjë që 

tregon se barrierat tradicionale për pjesëmarrjen e grave në vendimmarrje ende vazhdojnë. 

Aktualisht, nuk ka kryetare komune dhe, e vetmja që e mbajti këtë pozitë për një mandat e humbi 

atë në garë me burra. Rrethanat aktuale të paqes dhe sigurisë me gjithë brishtësitë që shfaqin, 

mund të kenë efekte negative në mënyrë disproporcionale për gratë dhe grupet e tjera të 

margjinalizuara, përfshirë pakicat, personat me aftësi të kufizuara dhe migrantët. 

Paqja dhe siguria në Kosovë dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor vazhdon të jetë e brishtë për 

shkak të institucioneve të dobëta demokratike dhe sundimit të ligjit, korrupsionit, rritjes së ulët 

ekonomike, ndarjes etnike dhe mosbesimit, mungesës së përparimit në normalizimin e 

marrëdhënieve me dialogun që ka ngecur për 2 vjet në mes Serbisë dhe Kosovës dhe, vonesat në 

integrimin evropian dhe euro-atlantik të vendeve të Ballkanit Perëndimor. 

Një faktor tjetër që ndikon në pjesëmarrjen e ulët të grave lokale është 'mungesa e lidhjes' midis 

ndërtimit të paqes lokale dhe ndërtimit të paqes kombëtare. Duket se ka një shkëputje midis paqes 

kombëtare dhe proceseve të vendimmarrjes dhe komunitetit, sepse qeveria qendrore dhe akterët 

politikë janë pak të interesuar të kontribuojnë për paqen në nivelin lokal. Si pasojë, hapësira është 

shumë e kufizuar për gratë që punojnë për paqen në komunitetet e tyre për të pasur dialog me 

vendimmarrësit në nivelin kombëtar. 

Megjithëse, këta faktorë kryesorë po shkaktojnë një ndjenjë të padrejtësisë dhe tensionit në 

komunitetet lokale, gratë kanë gjetur forcë tek njëra-tjetra dhe përmes organizatave të grave të 
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përpiqen dhe të ngrejnë zërin e tyre për prosperitet, drejtësi dhe përfshirje për veten dhe tërë 

komunitetin. 

Për t'iu përgjigjur sfidave të vazhdueshme të fuqizimit të grave në nivel lokal dhe duke qenë të 

vetëdijshëm për rëndësinë e madhe që ndërtimi i paqes lokale ka për paqen e përgjithshme të 

qëndrueshme në nivel kombëtar, Lobi Rajonal i Grave për Paqe, Drejtësi dhe Siguri në Evropën 

Jug-Lindore (LRGEJL) së bashku me UN Women kanë mbështetur vazhdimisht gratë dhe 

ndërtimin e paqes locale në Kosovë dhe më gjerë.. 

Që nga krijimi i tij dymbëdhjetë vjet më parë, LRG EJL ka bashkuar gratë që janë në pozita 

drejtuese, në qeveri dhe shoqëri civile, nga i gjithë Ballkani Perëndimor për të avokuar dhe lobuar 

për barazinë gjinore, fuqizimin e grave në vendimmarrje dhe pjesëmarrjen kuptimplotë të grave 

në adresimin e sfidave të sigurisë në nivelin lokal, kombëtar dhe rajonal. Ky mision mbetet po aq 

i rëndësishëm sot sa ishte në kohën e krijimit të Lobit. Sot, LRGEJL është akteri rajonal më i 

besueshëm në promovimin dhe zbatimin e agjendës së Grave, Paqes dhe Sigurisë në Ballkanin 

Perëndimor. Qasja jonë nga terreni flet për vizionin tonë se përpjekjet lokale për ndërtimin e 

paqes janë thelbësore për të arritur ndërtimin e përgjithshëm të qëndrueshëm të paqes në nivele 

më të larta. Prandaj, ndërtimi i paqes duhet të përqëndrohet në të gjitha nivelet, kombëtare, lokale 

dhe rajonale, që paqja të jetë e qëndrueshme. 

Një mundësi e veçantë për të përshpejtuar axhendën e GPS dhe pjesëmarrjen kuptimplotë të grave 

në ndërtimin e paqes dhe ndërtimin demokratik të shtetit në Kosovë dhe vendet e Ballkanit 

Perëndimor vjen nga përvjetorët e ardhshëm historikë; 20-vjetori i Rezolutave 1325 dhe 25 vjetori 

i Platformës së Pekinit. Prandaj, ne parashikojmë një gatishmëri të shtuar të qeverive, 

organizatave ndërkombëtare dhe vullnetit politik për të vënë në veprim angazhimet e marra për 

avancimin kuptimplotë të barazisë gjinore dhe fuqizimin gjithëpërfshirës të grave. 

 

2. Aktiviteti 

Edhe pse e dijmë se ka mekanizma të vendosur kombëtar dhe ndërkombëtar për përfshirje, dhe 

përpjekje të ndryshme për adresimin e shqetësimeve të grave lokale në Kosovë, në këtë fazë 

shfaqet nevoja për të mbështetur procesin e strategjizimit të përbashkët dhe prioritizimit të 

rekomandimeve kryesore që do të kontribuojnë në ndryshimin që na nevojitet për pjesëmarrje 

kuptimplotë të grave. Nevoja dhe rëndësia për një mbështetje të tillë u shpreh edhe nga gratë 

lokale që morën pjesë në dy fazat e mëparshme të këtij projekti (2017, 2018) të përkrahur nga 

granti zemërgjerë i Qeverisë Suedeze. 

Për këtë arsye, LRGEJL dhe UN Women do të organizojnë një takim rajonal në formën e një 

tryeze diskutimi me përfaqësuesit e grave lokale nga 10 komuna multietnike në Kosovë, gra që 

janë kryetare komunash nga rajoni dhe anëtarët e Komitetit Drejtues të LRGEJL, OSHC-të, 
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autoritetet kombëtare dhe organizatat ndërkombëtare. Ky projekt është realizuar në kuadër të 

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". 

Takimi do të ndërtohet mbi rezultatet e takimet / dialogjet që kanë ndodhur përmes financimit të 

kaluar të Qeverisë Suedeze në 10 komuna në Kosovë. Rekomandimet e identifikuara në takimet e 

mëparshme do të rishikohen, përditësohen dhe prioritizohen së bashku nga pjesëmarrësit dhe do 

të miratohet një strategji për të çuar përpara rekomandimet kryesore. Rekomandimet do të ofrojnë 

politika dhe veprime konkrete për t'ua paraqitur autoriteteve kombëtare, rajonale dhe 

ndërkombëtare dhe palëve të tjera të interesit, dhe gjithashtu hapa konkretë që gratë mund të 

ndërmarrin për të arritur qëllimet e identifikuara. Diskutimet për zbatimin e rekomandimeve 

mund të sjellin tema si p.sh. barrierat kulturore, mungesa e sigurisë, mungesa e qasjes në drejtësi, 

prosperiteti i pasigurt ekonomik, dhuna e vazhdueshme ndaj grave, dështimi i drejtësisë për gratë 

që mbijetojnë nga dhuna seksuale gjatë konfliktit, si dhe mungesa e mekanizmave të mjaftueshëm 

mbështetës, tema të cilat janë pjesë kryesore e paqes lokale, sipas perspektivave të grave. Në 

kuadër të këtij aktiviteti, gratë kryetare të komunave nga rajoni janë ftuar në Kosovë të dëgjojnë 

për sfidat lokale dhe të ndajnë praktikat më të mira nga përvojat e tyre se si t'i adresojnë ato. Ky 

aktivitet do të shërbejë gjithashtu si një mundësi për gratë kryetare të komunave nga rajoni për të 

bashkëpunuar dhe avancuar Shoqatën e Grave Kryetare të Komunave  në Ballkanin Perëndimor. 

Shoqata u krijua për herë të parë si një iniciativë vullnetare e kryetareve të komunave në vitin 

2017, me fasilitimin e LRG EJL, megjithatë shoqata ka nevojë për konsolidim të mëtutjeshëm 

duke ndjekur praktikat më të mira botërore. Kjo do të ndihmojë në fuqizimin e grave kryetare të 

komunave dhe punën e tyre të përbashkët. Perspektivat e qeverisjes vendore dhe kombëtare si dhe 

perspektivat ndërkombëtare gjithashtu do të sillen për diskutim me pjesëmarrjen e autoriteteve 

përkatëse. 

Ky aktivitet është në përputhje me Agjendën e Paqes dhe Sigurisë së UN Women me theks në 

lokalizimin e Rezolutës 1325 dhe rezolutave të tjera dhe Planit Kombëtar të Veprimit për barazinë 

gjinore dhe fuqizimin e grave. 

 

3. Objektivi dhe rezultatet e pritura 

Qëllimi i përgjithshëm i takimit dhe i LRGEJL është që bashkarisht të përcaktohen rekomandimet 

më me rëndësi dhe të miratohet një strategji për të çuar përpara në mënyrë më efektive 

rekomandimet kryesore për autoritetet kosovare dhe bashkësinë ndërkombëtare lidhur me 

mënyrën se si të përmirësohet fuqizimi i grave lokale dhe ndërtimi i paqes lokale në Kosovë. 

Rezultatet e pritura do të jenë: 
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1. Rekomandime me përparësi të përcaktuara bashkarisht dhe që lidhen me mënyrën se si të 

përfshihen gratë në ndërtimin e paqes dhe vendimmarrjen në nivele lokale - duke ofruar 

politika dhe veprime konkrete për t'ua paraqitur autoriteteve kombëtare, rajonale dhe 

ndërkombëtare dhe palëve të tjera të interesit, dhe gjithashtu hapa konkretë që gratë mund 

të ndërmarrin për të arritur qëllimet e identifikuara 

 

2. Strategji e miratuar se si të shtyhen përpara rekomandimet e identifikuara, duke sjellë 

perspektivat e grave sa i përket mënyrave dhe zgjidhjeve të mundshme në lidhje me 

barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave në nivelin lokal dhe ndërtimin e paqes lokale 

gjinore gjithpërfshirëse në Kosovë. 

 

3. Ofrimi i një platforme dialogu për gratë nga komunitete të ndryshme për të diskutuar dhe 

kuptuar problemet e përbashkëta me të cilat përballen, gjë që mund të forcojë besimin 

ndëretnik midis tyre dhe të krijojë një hapësirë për gratë për të dialoguar me autoritetet 

lokale dhe kombëtare 

 

4. Do të ofrohet ndërtimi i paqes lokale përmes bashkëpunimit rajonal. Dialogu dhe 

diskutimi midis grave lokale me prejardhje të ndryshme etnike dhe politike do të 

pasurohet më tej duke sjellë perspektivat rajonale nga shtatë vendet në të cilat LRGEJL 

fokusohet, me pjesëmarrjen e anëtarëve të Komitetit Drejtues të LRGEJL dhe grave 

kryetare të komunave nga ato vende. 

 

5. Shoqata e Grave Kryetare të Komunave në Ballkanin Perëndimor do të konsolidohet më 

tej, duke ndjekur praktikat më të mira mbarëbotërore, për të ndihmuar në fuqizimin e 

grave kryetare të komunave dhe punës së tyre të përbashkët. 

 

4. Metodologjia 

Pas hartimit të rekomandimeve nga takimet e grave lokale nga 10 komuna multietnike në Kosovë, 

nga 2 fazat e mëparshme, ky takim do të fillojë duke ofruar një forum për të diskutuar çështjet e 

përcaktuara në agjendë dhe do të pasohet nga një seancë e organizuar në grupe në të cilën grupet 

punuese do të zhvillojnë më tej rekomandime me rëndësi dhe do të propozojnë strategji për t'i 

shtyrë ato rekomandime përpara. Grupet punuese do të përbëhen nga përfaqësues nga komunat, 

kryetarët e komunave nga rajoni dhe do të fasilitohen nga anëtarët e LRGEJL. Gjetjet dhe 

rekomandimet do të ndahen gjatë seancës plenare, gjë që do të zgjerojë bazën dhe peshën e 

rekomandimeve. I njëjti takim do të shërbejë edhe si një forum për gratë kryetare të komunave 
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nga rajoni për të vazhduar me përpjekjet për konsolidimin e Shoqatës së Grave Kryetare të 

Komunave në Ballkanin Perëndimor, të iniciuar nga LRGEJL në vitin 2016 në Konferencën 

Rajonale në Tetovë, Maqedoni e Veriut. Përfaqësues të tjerë ndërkombëtarë nga UN Women, 

UNDP, BE, si dhe të akterë të tjerë do të marrin pjesë në takim gjithashtu. 

 

5. Pjesëmarrësit, Vendi dhe Koha 

Tryeza rajonale e diskutimit do të përfshijë mbi pesëdhjetë përfaqësuese gra nga komuna të 

ndryshme multietnike dhe me prejardhje të ndryshme politike në Kosovë dhe nga shtatë vende në 

të vilat fokusohet LRGEJL, që kanë përvojë nga shoqëria civile ashtu edhe me iniciativat zyrtare 

të paqes lokale. Përfaqësues nga Qeveria e Kosovës, Ambasada e Suedisë në Kosovë, UN Women 

dhe përfaqësues të tjerë ndërkombëtarë do të jenë të pranishëm. Tryeza Rajonale e Diskutimit 

gjithashtu do të përfshijë gra kryetare të komunave nga rajoni me role kryesore në qeverisjen 

komunale. Një ekip i moderatorëve dhe fasilituesve do të kryesojë dhe fasilitojë diskutimet e 

panelit plenar dhe grupeve punuese gjatë takimit. Ekipi do të përbëhet nga përfaqësues të 

LRGEJL. 

 

Ky është takim njëditor që do të mbahet në Prishtinë, më 21 shtator 2019. 

 

 

 

 

 


