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Përmbledhje

Ky studim merr në shqyrtim marrëdhënien 
ndërmjet kuotës gjinore dhe përfaqësimit 
thelbësor të grave në këshillat bashkiakë në 
Shqipëri. përmes intervistave të zhvilluara 
me 410 këshilltare dhe këshilltarë, si dhe 
vrojtimit dhe regjistrimit të tridhjetë takimeve 
të këshillave bashkiakë, studimi hedh dritë 
mbi aspektet e mëposhtme: (1) karakteristikat 
individuale (p.sh. mosha, profesioni, të 
ardhurat); (2) përvojat e mëparshme dhe 
qëllimi në këshillin bashkiak; (3) pjesëmarrja në 
fushatën zgjedhore të vitit 2015; (4) njohuritë 
për qeverisjen vendore dhe zhvillimin rural; (5) 
pjesëmarrja në takimet e këshillit bashkiak; (6) 
nismat vendimmarrëse në këshillin bashkiak; 
(7) roli dhe përvoja në këshillin bashkiak; 
(8) perceptimi i pushtetit vendimmarrës; (9) 
qëndrimet ndaj kuotës gjinore; (10) pasqyrimi i 
çështjeve të grave dhe vajzave në programin e 
këshillit bashkiak; (11) investimet publike; (12) 
marrëdhëniet me këshilltarët dhe këshilltaret; 
(13) bashkëpunimi në këshillin bashkiak; (14) 
bashkëpunimi me aktorët e komunitetit; (15) 
planet për të ardhmen; dhe (16) pjesëmarrja 
në programet për rritjen e kapaciteteve. Më 
poshtë vijon një përmbledhje e gjetjeve 
kryesore:
 • numri i mandateve varionte nga 1 në 7 

(M = 1,58, DS = 1,01). Burrat (M = 1,9, DS 
= 1,21) raportuan përvojë më të gjatë në 
këshill se gratë (M = 1,27, DS = 0,63).

 • numri mesatar i viteve të anëtarësimit në 
parti ishte 9,34 (DS = 8,03, diapazoni: 1-35). 
Burrat (M = 10,71, DS = 8,19) raportuan 
përvojë më të gjatë në parti se gratë (M = 
8,00, DS = 7,65).

 • Mosha mesatare e këshilltarëve ishte 42,26 
(DS = 11,73, diapazoni: 19-72). Mosha 
mesatare e grave këshilltare (M = 38,86, DS 

= 11,64) ishte më e ulët se ajo e burrave (M 
= 45,62, DS = 10,84).

 • pjesa më e madhe e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (55,64 për qind) kishin arsim 
të lartë. Gratë kishin më shumë gjasa se 
burrat të kishin diploma doktorature ose 
masteri. rreth 30 për qind e grave (n = 60) 
kishin diplomë master, ndërsa tek burrat 
kjo përqindje ishte afër 21 (n = 42). 

 • pjesa më e madhe e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (77,83 për qind) ishin të 
martuar. numri i burrave të martuar ishte 
më i madh se sa i grave. Konkretisht, 87,06 
për qind e burrave (n = 175) dhe 68,37 për 
qind e grave (n = 134) ishin të martuar.

 • Shumica e grave ishin me profesion 
mësuese (28 për qind), ndjekur nga 
ekonomiste (22 për qind) dhe juriste (8 
për qind). ndërkohë pjesa më e madhe e 
burrave ishin ekonomistë (21,29 për qind), 
ndjekur nga mësues (15,35 për qind) dhe 
juristë (14,36 për qind).

 • Vlera mesatare e të ardhurave mujore 
ishte 67,016 lekë (DS = 78,155; diapazoni: 0 
-700,000). Burrat (M = 85,375, DS = 103,387) 
raportuan nivele më të larta të ardhurash 
se sa gratë (M = 53,162, DS = 47,406). 

 • Shumica e grave të zgjedhura në bazë të 
kuotës gjinore ishin me arsim të lartë, ishin 
anëtare partie, anëtare të komisioneve, 
dhe ekonomiste. Gratë që ishin zgjedhur 
në bazë të kuotës gjinore, krahasuar me 
koleget e tyre që nuk ishin zgjedhur në 
bazë të kuotës, kishin më pak përvojë në 
këshill dhe në parti. po ashtu, ato ishin 
më të reja në moshë, me nivele më të ulta 
të ardhurash, dhe më pak të përfshira në 
komisione.

 • 33,50 për qind e këshilltarëve dhe 
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këshilltareve (n = 137) raportuan se kishin 
qenë anëtarë të këshillit bashkiak në të 
kaluarën (pra, përpara zgjedhjeve vendore 
të vitit 2015). Konkretisht, 19,02 për qind 
e grave (n = 39) dhe 48,04 për qind e 
burrave (n = 98) raportuan se kishin qenë 
këshilltarë në të shkuarën.

 • 26,06 për qind e grave (n = 43) që nuk 
kishin përvojë të mëparshme në këshill 
raportuan se nuk kishin menduar 
ndonjëherë më parë të bëheshin anëtare 
të këshillit, por i kishin propozuar për 
shkak të kuotës gjinore. 34,91 për qind e 
burrave (n = 37) që nuk kishin përvojë të 
mëparshme në këshill raportuan se nuk 
kishin menduar ndonjëherë të bëheshin 
anëtarë të këshillit bashkiak, por se i kishin 
propozuar kolegët.

 • 45,12 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve raportuan se kishin të afërm 
nga familja ose fisi të angazhuar në politikë. 
Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të 
raportonin se kishin të afërm të angazhuar 
në politikë. Më shumë se gjysma e grave 
(117, ose 56,80 për qind) raportuan se 
kishin të afërm të angazhuar në politikë; 
33,33 për qind e burrave (n = 68) raportuan 
se kishin të afërm të angazhuar në politikë.

 • Këshilltaret dhe këshilltarët cituan burimet 
e mëposhtme të mbështetjes gjatë fushatës 
së zgjedhjeve të vitit 2015: anëtarë/e të 
komunitetit (75,61 për qind), anëtarë/e 
të partisë (51,46 për qind), bashkëshorti/
bashkëshortja (45,12 për qind), të afërmit 
(42,93 për qind), dhe drejtuesit e partisë 
(39,51 për qind). Gratë kishin më shumë 
gjasa se burrat të kishin mbështetjen 
e bashkëshortit. Konkretisht, 54,37 për 
qind e grave (n = 112) dhe 35,78 për qind 
e burrave (n = 73) i kishin mbështetur 
bashkëshortët e tyre. po kështu, gratë 
kishin më shumë gjasa se burrat të kishin 
mbështetjen e drejtuesve të partisë. 49,03 

për qind e grave (n = 101) dhe 29,90 për 
qind e burrave (n = 61) raportuan se ishin 
mbështetur nga drejtuesit e partisë.

 • Gratë kishin më pak gjasa se burrat të 
ishin përfshirë në fushatën e vitit 2015. 
Konkretisht, 82,52 për qind e grave (n = 
170) dhe 93,14 për qind e burrave (n = 
14) ishin përfshirë në fushatën zgjedhore 
të vitit të kaluar. arsyeja kryesore për 
mospërfshirje në fushatën e vitit 2015 ishte 
se “rezultati i zgjedhjeve vendore nuk varet 
nga angazhimi gjatë fushatës zgjedhore.” 
ndër shpjegimet e tjera ishin: mungesa e 
kohës, vështirësitë për të shkuar në zonat 
e thella, mungesa e përvojës në zhvillimin 
e fushatave zgjedhore dhe obligimet 
familjare.1 

 • Këshilltaret dhe këshilltarët kishin më 
shumë gjasa të raportonin njohuri më 
të mira të detyrave dhe kompetencave 
të këshillit bashkiak se sa të detyrave 
dhe kompetencave të bashkisë. Gratë 
raportuan nivele më të ulta njohurish se sa 
burrat.

 • Shumica e këshilltareve dhe këshilltarëve 
(240, ose 58,54 për qind) raportuan se e 
marrin fjalën 1-2 herë. Gratë kishin më pak 
gjasa se burrat të raportonin se e marrin 
fjalën më shumë se 2 herë. 18,14 për qind e 
burrave (n = 37) dhe 6,31 për qind e grave 
(n = 13) raportuan se e marrin fjalën më 
shumë se pesë herë.

 • Shumica e këshilltareve dhe këshilltarëve 
(192 ose 46,83 për qind) raportuan se flisnin 
për 3-5 minuta në takimet e këshillit. Gratë 
kishin më pak gjasa se burrat të raportonin 
se flisnin për më shumë se dy minuta. 
rreth 5 për qind e grave (n = 11) raportuan 
se nuk e merrnin fjalën asnjëherë.

1  “Detyrimet familjare” tregon se gratë pritet 
të kryejnë disa detyra, si të kujdesen për fëmijët, të 
lajnë dhe hekurosin rrobat, të pastrojnë shtëpinë, të 
bëjnë pazaret, gatimin, dhe larjen e enëve.
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 • Takimet e këshillit zgjasnin mesatarisht 88 
minuta (diapazoni: 4-234; DS = 60). numri 
mesatar i fjalëve të folura nga këshilltarët 
dhe këshilltaret për çdo takim ishte 4575 
(diapazoni: 356-19947; DS = 3988). numri 
mesatar i fjalëve të folura nga burrat ishte 
3,3 herë më i lartë se numri mesatar i 
fjalëve të folura nga gratë. Konkretisht, 
numri mesatar i fjalëve të folura nga gratë 
ishte 1063 (diapazoni: 0-7120; DS = 1376) 
dhe numri mesatar i fjalëve të folura nga 
burrat ishte 3512 (diapazoni: 356-12827; 
DS = 2818). përpjesëtimi i fjalëve të folura 
nga gratë varionte ndërmjet 0 dhe 0,63. në 
pesë raste (nga 30), gratë nuk folën asnjë 
fjalë. 

 • anëtarët e komunitetit morën pjesë në 14 
takime të këshillit. në tërësi, në takimet 
e këshillave morën pjesë 72 banorë të 
komunitetit (30 gra dhe 42 burra). në 
këshillat ku u zhvilluan takime, numri 
mesatar i anëtarëve të komunitetit të 
pranishëm për çdo takim ishte 5 (diapazoni: 
1-19; DS = 5,26). anëtarët e komunitetit e 
ngritën zërin vetëm në pesë takime. numri 
i anëtarëve të komunitetit që e ngritën 
zërin gjatë takimeve të këshillave ishte 
14. numri mesatar i fjalëve të thëna nga 
anëtarët e komunitetit në pesë takimet 
ishte 325 (diapazoni: 8 - 936; DS = 386). në 
takime morën pjesë grupet e mëposhtme: 
të papunë, përfaqësues nga biznesi, bujq, 
studentë, përfaqësues të organizatave 
vendore, anëtarë të komisioneve qytetare, 
dhe grupe qytetarësh që kundërshtonin 
një vendim të këshillit.

 • 27,80 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (n = 114) raportuan se kishin 
propozuar projekt-vendime. Burrat kishin 
më shumë gjasa se gratë të raportonin 
se kishin propozuar projekt-vendime. 
Konkretisht, 19,90 për qind e grave (n = 
41) dhe 35,78 për qind e burrave (n = 73) 

raportuan se kishin propozuar projekt-
vendime. Vlera mesatare e projekt-
vendimeve të propozuara nga gratë 
(M = 1,64, DS = 0,79) ishte më e ulët se 
vlera mesatare e projekt-vendimeve 
të propozuara nga burrat (M = 2,21, 
DS = 1,28). Gratë reagonin më shumë 
për çështje si shërbimet shëndetësore, 
veçanërisht ato për gratë, mbështetja e 
bizneseve të grave, personat me aftësi të 
kufizuara, LGBT, dhe të rinjtë. ndërkohë, 
reagimet e burrave lidheshin më shumë 
me çështje të fatkeqësive natyrore dhe 
emergjencave, transportit, turizmit, titujve 
të nderit, kulturës, sporteve dhe kafshëve.

 • afërsisht 37 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (n = 43) që raportuan se 
kishin propozuar projekt-vendime, thanë 
se këto vendime kishin në fokus gratë. 
Kishte dallime statistikisht domethënëse 
ndërmjet grave dhe burrave. Konkretisht, 
48,89 për qind e grave (n = 22) dhe 28,77 
për qind e burrave (n = 21) që kishin 
propozuar projekt-vendime thanë se këto 
vendime kishin si fokus statusin e grave. 

 • Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të 
raportonin se kishin propozuar projekt-
vendime me fokus përmirësimin e statusit 
të grave. Gratë propozuan projekt-
vendime të ndryshme që kishin të bënin 
me veprimtaritë e kohës së lirë për gratë, 
parqet, kopshtet e fëmijëve, mundësitë 
e punësimit, ndihmën ekonomike, 
mbështetjen e bizneseve, mbështetjen për 
gratë në zonat rurale, dhe strehimin social. 
ndërkohë, projekt-vendimet e propozuara 
nga burrat përqendroheshin kryesisht 
tek mundësitë e punësimit, ndihma 
ekonomike, dhe strehimi social. Edhe kur 
gratë dhe burrat kishin në fokus të njëjtat 
çështje (p.sh., strehimi social, ndihma 
ekonomike), gratë i kushtonin më shumë 
vëmendje çështjeve dhe shqetësimeve të 
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grave dhe ndikimit të projekt-vendimeve 
tek gratë.

 • afërsisht 46 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (n = 188) i kishin drejtuar 
kërkesa bashkisë apo sekretarit të këshillit 
bashkiak. Burrat kishin më shumë gjasa 
se gratë të bënin kërkesa: 51,47 për qind 
e burrave (n = 105) dhe 40,29 për qind e 
grave (n = 83) raportuan se kishin bërë 
kërkesa. Këto kërkesa lidheshin më shumë 
me çështje si arsimi, qasja në informacion, 
investimet publike, fatkeqësitë natyrore 
dhe emergjencat, shërbimet publike, 
mbështetja tatimore, ndihma ekonomike 
dhe shoqërore, transparenca dhe 
verifikimet.

 • afërsisht 76 për qind e këshilltareve 
dhe këshilltarëve (n = 310) raportuan se 
bënin takime me banorë të komunitetit. 
Burrat kishin më shumë gjasa se gratë të 
raportonin se bënin takime me banorë të 
komunitetit. Konkretisht, 66,99 për qind e 
grave (n = 138) dhe 84,31 për qind e burrave 
(n = 172) raportuan se bënin takime me 
banorë të komunitetit. Këshilltaret dhe 
këshilltarët në zonat rurale, krahasuar me 
gjegjësit e tyre në zonat urbane, kishin më 
shumë gjasa të raportonin se bënin takime 
me banorë të komunitetit.

 • Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të 
mbështeteshin tek drejtuesit e partisë 
për të marrë informacion. Konkretisht, 
37,38 për qind e grave (n = 77) dhe 25,12 
për qind e burrave (n = 51) raportuan se 
mbështeteshin tek drejtuesit e partisë për 
të marrë informacion. ndërsa burrat kishin 
më shumë gjasa se gratë të mbështeteshin 
tek anëtarët e komunitetit për marrjen e 
informacionit. 95,07 për qind e burrave (n 
= 193) dhe 84,95 për qind e grave (n = 175) 
raportuan se mbështeteshin tek anëtarët e 
komunitetit për informacione. 

 • Vlera mesatare e pushtetit të perceptuar 

në këshill (M = 3,46, DS = 0,92) ishte më 
e ulët se sa ajo e pushtetit të perceptuar 
në komisione (M = 3,77, DS = 0,98) dhe në 
parti (M = 3,90, DS = 0,92). Krahasuar me 
gratë (M = 3,79, DS = 0,91), burrat (M = 4,0, 
DS = 0,93) raportuan më shumë pushtet në 
parti.

 • Më se 90 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (n = 375) raportuan se ishin 
dakord me kuotën gjinore. Gratë kishin 
më shumë gjasa se burrat të ishin dakord 
me kuotën gjinore. Konkretisht, 98,54 për 
qind e grave (n = 203) dhe 84,31 për qind e 
burrave (n = 172) raportuan se ishin dakord 
me kuotën gjinore. perceptimet e grave 
dhe burrave prireshin të konvergonin 
për sa i përket ndikimit të kuotës gjinore 
në tensionet politike. Kishte më tepër 
skepticizëm në lidhje me ndikimin e kuotës 
gjinore në cilësinë e qeverisjes.

 • Si shpjegim për qëndrimet e tyre në 
favor të kuotës gjinore, gratë përmendën 
“cilësitë e grave”, mundësitë që paraqet 
kuota, si dhe përfaqësimin e interesave të 
grave. ndërsa burrat nuk e konsideronin 
kuotën gjinore si një mekanizëm për t’i 
dhënë fund përjashtimit të grave nga 
politika. përkundrazi, ata e shihnin atë si 
një mekanizëm që minon meritokracinë.

 • Burrat kishin më shumë gjasa se gratë 
të diskutonin për zhvillimin ekonomik, 
bizneset vendore, shërbimet e ujësjellësit, 
bujqësinë dhe blegtorinë, investimet 
publike, ligjin dhe rendin publik, turizmin, 
sportet, dhe shërbimet e mirëmbajtjes së 
rrugëve. Gratë kishin më shumë gjasa se 
burrat të diskutonin për temën e arsimit.

 • Gratë kishin më shumë gjasa se burrat 
të raportonin dhunën në familje si një 
problem me të cilin përballen gratë dhe 
vajzat në komunitet: 58,74 për qind e grave 
(n = 121) dhe 38,24 për qind e burrave (n = 
78) raportuan për problemin e dhunës në 
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familje. Gratë, po kështu, kishin më shumë 
gjasa se burrat të raportonin problemin e 
qasjes së ulët në shërbimet shëndetësore.

 • Burrat kishin më shumë gjasa se gratë 
të kërkonin përmirësimin e sistemeve të 
ujësjellësit, kanalizimeve, sistemeve të 
ujitjes, rrugëve dhe qendrave sportive. 
Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të 
kërkonin përmirësimin e shkollave dhe 
kopshteve.

 • Gratë raportuan se kishin marrëdhënie 
më të mira me këshilltarët e këshilltaret 
se sa burrat. po kështu, krahasuar me 
burrat, gratë raportuan marrëdhënie më 
të mira me këshilltaret e së njëjtës gjini që 
i përkisnin opozitës. 

 • 40,49 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (n = 166) raportuan se kishin 
marrë pjesë në nisma bashkëpunimi. 
Dallimi ndërmjet grave dhe burrave nuk 
ishte statistikisht domethënës. 37,86 për 
qind e grave (n = 78) dhe 43,14 për qind 
e burrave (n = 88) raportuan se kishin 
marrë pjesë në nisma bashkëpunimi. 
Fokusi i nismave të  bashkëpunimit të 
grave përfshinte fushat e dhunës në 
familje, mbështetjen e bizneseve të grave, 
organizatat e grave, dhe buxhetimin gjinor.

 • 51,81 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (n = 86) që kishin marrë 
pjesë në nisma bashkëpunimi raportuan 
se këto nisma kanë trajtuar problemet e 
hasura nga gratë dhe vajzat në komunitet. 
Gratë kishin më shumë gjasa se burrat 
të raportonin se kishin marrë pjesë në 
nisma të tilla. 65,38 për qind e grave (n = 
51) dhe 39,77 për qind e burrave (n = 35) 
raportuan se kishin marrë pjesë në nisma 
bashkëpunimi për të trajtuar problemet që 
hasin gratë dhe vajzat në komunitet.

 • 48,78 për qind e këshilltareve dhe 

këshilltarëve (n = 200) raportuan se këshilli 
i tyre kishte organizuar dëgjesa publike.

 • 32,52 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (n = 130) raportuan se kishin 
bashkëpunuar me organizata të shoqërisë 
civile. Dallimi ndërmjet grave dhe burrave 
nuk ishte domethënës nga ana statistikore. 
32,68 për qind e grave (n = 67) dhe 32,34 
për qind e burrave (n = 66) raportuan se 
kishin bashkëpunuar me organizata të 
shoqërisë civile.

 • 54,39 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (n = 223) kishin marrë pjesë 
në kurse trajnimi. Gratë kishin më shumë 
gjasa se burrat të merrnin pjesë në kurse 
trajnimi. 64,08 për qind e grave (n = 132) 
dhe 44,61 për qind e burrave (n = 91) thanë 
se kishin marrë pjesë në kurse trajnimi. 
Këshilltaret dhe këshilltarët në zonat 
rurale, krahasuar me ata në zonat urbane, 
kishin më pak gjasa të merrnin pjesë në 
kurse trajnimi.

 • 90,29 për qind e grave (n = 186) dhe 80,88 
për qind e burrave (n = 165) raportuan se 
kishin dëshirë të merrnin pjesë në kurse 
trajnimi.

 • Më shumë se gjysma e takimeve të 
këshillave (16 nga 30 takime) nuk kishte 
pjesëmarrje nga banorë të komunitetit. 
në këshillat ku u mbajtën takime, numri 
mesatar i banorëve të komunitetit të 
pranishëm ishte 5 (diapazoni: 1-19; DS = 
5,26). numri mesatar i grave dhe burrave 
ishte përkatësisht 2 (diapazoni: 0-11; DS 
= 3) dhe 3 (diapazoni: 0-8; DS = 2,54). në 
takime morën pjesë grupet e mëposhtme: 
të papunë, përfaqësues nga biznesi, bujq, 
studentë, përfaqësues të organizatave 
vendore, anëtarë të komisioneve qytetare, 
dhe grupe qytetarësh që kundërshtonin 
një vendim të marrë nga këshilli.
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Në bazë të një vendimi të kohëve të fundit të Kuvendit të 
Shqipërisë, gratë duhet të përbëjnë 50 për qind të kandidatëve 
për këshilla bashkiakë (Kodi Zgjedhor, 2008, rishikuar në 2015).  
Në zgjedhjet për organet vendore të vitit 2015, 49,36 për qind 
(17937 nga 36341) e kandidatëve ishin gra. Zgjedhjet rezultuan 
në një përqindje të konsiderueshme të grave anëtare në këshillat 
bashkiakë.

në vitin 2015, gratë kishin 34,80 për qind (555 
nga 1595) të vendeve në këshillat bashkiakë 
(Komisioni qendror i Zgjedhjeve, 2015).  Ky 
rezultat përbën një shkëputje nga e kaluara. 
në zgjedhjet vendore të viteve 2007 dhe 
2011, gratë zinin përkatësisht 10 për qind 
dhe 12,2 për qind të vendeve në këshillat 
vendorë, (Ministria e punës, Çështjeve Sociale 
dhe Shanseve të Barabarta, 2011). përqindja e 
grave në këshillat vendorë është rritur pothuaj 

tri herë. por çfarë ndryshimesh sjell numri i 
grave në këshillat bashkiakë?

Të dhënat tregojnë se prania më e madhe 
e grave ushtron ndikim pozitiv si brenda 
këshillave, ashtu edhe në komunitetin 
më të gjerë (Beckwith & Cowell-Meyers, 
2007; Mansbridge, 1999). Krijimi i një mase 
kritike grash çon në përfaqësim më të mirë 
të interesave të tyre, sjell përmirësime në 

01. hyRje

përqindje e 
konsiderueshme 
e grave në 
këshillat 
bashkiakë
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komunikim dhe dialog, mundësi më të mëdha 
bashkëpunimi, angazhim më të madh të grave 
dhe vajzave në vendimmarrje, dhe qasje më 
të mirë në të mirat dhe shërbimet publike, 
sidomos në ato të furnizimit me ujë dhe arsimit. 
për më tepër, prania më e madhe e grave rrit 
përgjegjshmërinë dhe transparencën, forcon 
demokracinë vendore, dhe nxit barazinë 
gjinore (Beckwith dhe Cowell-Meyers, 2007; 
Cowell-Meyers dhe Langbein 2009; pande 
dhe Ford, 2011; phillips, 1995; Swers, 1998). 
për shembull, Beaman dhe bashkautorët 
(2010) konstatuan se rezervimi i vendeve për 
gratë  drejtuese në këshillat rurale në indi 
solli rritjen e investimeve në infrastrukturën 
e furnizimit me ujë. përveç kësaj, rezervimi i 
vendeve solli rritjen e pjesëmarrjes së grave 
në mbledhjet e këshillit, si dhe reagim më të 
madh ndaj shqetësimeve të grave. Franceschet 
dhe piscopo (2008) konstatuan se në rastin e 
argjentinës, kuotat gjinore çuan në një rritje të 
konsiderueshme të numrit të projektligjeve për 
të drejtat e grave të propozuara në  Kongres.

Megjithatë, kundërshtarët e kuotës gjinore 
argumentojnë se numri i grave nuk sjell 
ndonjë ndryshim. Madje kuotat gjinore mund 
të përforcojnë politikën e tutelës. një nga 
shqetësimet e shprehura lidhet me “cilësinë” 
e grave të zgjedhura në bazë të kuotës 
gjinore. një supozim që bëhet rëndom është 
se gratë e zgjedhura në bazë të kuotës nuk 
kanë kualifikimet e duhura. Franceschet dhe 
piscopo (2008) argumentojnë se kuotat gjinore 
lidhen me të ashtuquajturin “efekt i etiketimit”, 
i cili përforcon bindjen se gratë e zgjedhura në 
bazë të kuotës kanë më pak përvojë dhe janë 
më pak të pavarura se burrat. Kjo bindje ndikon 
edhe në mënyrën se si priten gratë nga kolegët 
e tyre dhe popullata më e gjerë. autorët 
theksojnë se etiketa “gra të kuotës” krijon 
standarde të dyfishta, sepse janë gratë, dhe jo 
burrat, ato që duhet të demonstrojnë se janë 
të afta dhe t’i kundërvihen klientelizmit. Kjo 
përforcon tendenciozitetin gjinor dhe minon 
aftësinë e grave për t’u organizuar dhe për të 
sjellë ndryshime si grup. Megjithatë, shumë 

10%
Në zgjedhjet vendore të vitit 
2007, gratë zinin 10 për qind të 
vendeve në këshillat vendorë

12.2%
Në zgjedhjet vendore të vitit 2011, 
gratë zinin 12,2 për qind të vendeve në 
këshillat vendorë
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autorë e kanë kundërshtuar supozimin se gratë 
e zgjedhura në bazë të kuotës gjinore nuk 
janë të kualifikuara (allen, Cutts, & Campbell, 
2016; Beer dhe Camp, 2016; nugent dhe Krook, 
2016). në studimin e tyre për ndikimin e kuotës 
gjinore në Meksikë, Beer dhe Camp (2016) 
konstatuan se gratë kishin nivele më të larta 
arsimi pasuniversitar dhe më shumë përvojë 
legjislative se sa burrat. 

një shqetësim tjetër i shprehur është se 
udhëheqësit e partisë nuk i zgjedhin gratë për 
të nxitur barazinë gjinore dhe për të forcuar 
demokracinë partiake, por për të ruajtur 
statuskuonë. në këto kushte, vendimmarrja 
e grave mund të jetë pasqyrim i interesave 
të drejtuesve të partisë dhe jo e interesave 
të komunitetit (Beer dhe Camp, 2016; Childs, 
2006; Dahlerup dhe Freidenvall, 2010; Krook, 
2014). Kuotat gjinore gjithashtu pakësojnë 
mundësitë politike të burrave, çka mund të 
çojë në armiqësi dhe kundërvënie, që shfaqet 
në formën e mosdhënies së informacionit 
dhe vënies në lojë të grave gjatë takimeve 
(Franceschet dhe piscopo, 2008; Krook, 2015, 
2016). një nga shpjegimet kryesore për 
qëndrime dhe sjellje të tilla është se kuotat 
gjinore kërcënojnë shpërndarjen ekzistuese të 
pushtetit politik. Siç e thotë edhe Krook (2016), 
kuotat gjinore “kërcënojnë rregullat, praktikat, 
dhe normat mbizotëruese të jetës politike, 
të cilat prej shumë kohësh janë bazuar në 
premisën e përjashtimit të grave” (f. 279).

Franceschet dhe piscopo (2008) argumentojnë 
se, për t’i kuptuar më mirë kuotat gjinore, 
është e rëndësishme të bëhet dallimi ndërmjet 
proceseve dhe rezultateve të politikave. 
autorët konstatuan se në rastin e argjentinës, 
kuotat gjinore kanë përmirësuar përfaqësimin 

thelbësor të grave2 si proces (p.sh. përmes 
propozimit të projektligjeve që trajtojnë 
çështjet e grave, vendosjes së lidhjeve me 
organizatat e grave, vënies së çështjeve të 
grave në rendin e ditës së komisioneve), por 
jo si rezultat (p.sh., shndërrimi i praktikave 
politike dhe zbatimi i politikave të reja). 
Kjo sepse “kuotat nuk ndryshojnë tiparet 
institucionale dhe tendenciozitetin gjinor në 
mjedisin legjislativ, dhe si pasojë, nuk i shtojnë 
mundësitë e grave për t’i shndërruar rezultatet 
e politikave” (f. 396). Ky studim synon të bëjë 
dallimin ndërmjet proceseve dhe rezultateve. 
për të ngërthyer procesin, këshilltarët do të 
pyeten për kontributin që japin në takimet 
e këshillave (p.sh. pjesëmarrja në takimet 
e këshillit, propozime projekt-vendimesh, 
kërkesat për investime publike) dhe rezultatet 
e kontributeve të tyre (p.sh., projekt-vendimet 
e miratuara nga këshilli, investimet publike 
të miratuara, nismat e bashkëpunimit që janë 
ndërmarrë). 

numri i studimeve mbi përfaqësimin e grave 
në këshillat bashkiakë të Shqipërisë është i 
paktë (shih, për shembull, Dauti & Gjermeni, 
2015; instituti i Studimeve politike, 2015; 
pnUD, 2015). një studim i kryer nga pnUD-i 
(2015) përpara zgjedhjeve vendore të vitit 
2015 konstatoi se marrëdhënia ndërmjet 
përqindjes së grave në këshillat bashkiakë 
dhe pushtetit të perceptuar vendimmarrës 
nuk ishte pozitive. Gratë këshilltare kishin më 
shumë gjasa të raportonin se e ngrinin zërin 
e tyre në këshillat ku ka një numër të madh 
grash. Megjithatë, marrëdhënia ndërmjet 
numrit të grave dhe dëgjimit të zërit të tyre nuk 
ishte statistikisht domethënëse. ndër arsyet 
që përmendën gratë për të shpjeguar nivelet 
e ulta të pushtetit të tyre vendimmarrës janë: 

2 ‘përfaqësimi thelbësor’ i referohet “ndikimit të kuotës 
në performancën dhe efektivitetin e grave politikane 
për sa i përket krijimit të agjendave dhe rezultateve të 
politikave” (Dahlerup & Freidenvall, 2010, f. 407).



20  |  Kuota Gjinore dhe Përfaqësimi Thelbësor i Grave në Këshillat Bashkiakë në Shqipëri

kompetencat e kufizuara në këshill, mungesa 
e fondeve, ndikimi i drejtuesve të partisë, dhe 
organizimi i dobët i grave si grup. Këto konstatime 
ngrenë pyetjen se çfarë ndryshimi do të sjellë 
kuota gjinore e prezantuar kohët e fundit. Si do të 
ndikojë prania e shtuar e grave në përfaqësimin 
vendor? Cilat janë karakteristikat e grave që 
zgjidhen në bazë të kuotës gjinore? Si ndryshojnë 
karakteristikat e tyre nga ato të kolegeve që nuk 
janë zgjedhur në bazë të kuotës? Çfarë dallimesh 
ekzistojnë ndërmjet grave dhe burrave? Çfarë 
qëndrimesh kanë këshilltarët dhe këshilltaret ndaj 
kuotave për gratë? 

për t’u dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, u krye 
një studim me metoda të përziera në 30 këshilla 
bashkiakë. Gratë dhe burrat u krahasuan në 
disa aspekte, si karakteristikat e tyre individuale 
(p.sh. mosha, profesioni, të ardhurat); përvojat 
e mëparshme dhe qëllimi në këshillin bashkiak; 
pjesëmarrja në fushatën zgjedhore të vitit 2015; 
njohuritë për qeverisjen vendore dhe zhvillimin 

rural; pjesëmarrja në takimet e këshillit bashkiak; 
nismat vendimmarrëse në këshillin bashkiak; roli 
dhe përvoja në këshillin bashkiak; perceptimi i 
pushtetit vendimmarrës; qëndrimet ndaj kuotës 
gjinore; pasqyrimi i çështjeve të grave dhe vajzave 
në programin e këshillit bashkiak; investimet 
publike; marrëdhëniet me këshilltarët dhe 
këshilltaret; bashkëpunimi në këshillin bashkiak; 
bashkëpunimi me aktorët e komunitetit; planet 
për të ardhmen; dhe pjesëmarrja në programet 
për ndërtimin e kapaciteteve.

Ky studim ndërton mbi një projekt studimor të 
pnUD-it që u krye përpara zgjedhjeve vendore të 
vitit 2015. Megjithatë, këto dy studime dallojnë 
nga njëri-tjetri në disa drejtime. Së pari, studimi 
ynë merr në shqyrtim dimensione të shumëfishta 
të përfaqësimit, dhe jo thjesht pushtetin 
vendimmarrës. në pyetësor u përfshinë disa 
module shtesë: përvoja e mëparshme dhe qëllimi 
në këshill, burimet e mbështetjes gjatë fushatës 
zgjedhore të vitit 2015, njohuritë për qeverisjen 

30
u krye një studim me metoda 
të përziera në 30 këshilla 
bashkiakë. Gratë dhe burrat u 
krahasuan në disa aspekte,
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vendore, qëndrimet ndaj kuotës gjinore, 
investimet publike të kërkuara dhe të miratuara 
nga këshilli bashkiak, dhe bashkëpunimi me 
organizatat e komunitetit. po kështu, ky studim 
fokusohet tek ndikimi që ka numri më i madh i 
grave tek pjesëmarrja e komunitetit në takimet 
e këshillit. një nga argumentet është se gratë që 
kanë poste drejtuese shërbejnë si shembull model 
për gratë e tjera (Beaman dhe bashkautorët, 2012; 
Beaman dhe bashkautorët, 2010; pande dhe Ford, 
2011; phillips, 1995). Beaman dhe bashkautorët 
(2010) konstatuan se rezervimi politik në indi çoi 
në rritjen e pjesëmarrjes së grave në mbledhjet e 
fshatit. për të ngërthyer ndikimin e kuotës gjinore 
mbi pjesëmarrjen e komunitetit në vendimmarrje, 
u mblodhën të dhëna për pjesëmarrjen e 
komunitetit në takimet e këshillit. 

Së dyti, ky studim përdor metoda të shumëfishta 
të mbledhjes së të dhënave, si intervistat, vrojtimet 
e pjesëmarrjes, dhe regjistrimi i të dhënave, ndërsa 
studimi i vitit 2015 u bazua vetëm tek intervistat. 
një nga të metat e fokusimit tek vetë-raportimet 
është se ato mund të mos përkojnë me sjelljet që 
shihen në realitet. për shembull, këshilltarët dhe 
këshilltaret mund të thonë se kanë nivel të lartë 
pushteti vendimmarrës; ndërsa nga ana tjetër të 
njëjtët persona mund të mos e marrin fjalën fare në 
takimet e këshillit. për ta trajtuar këtë shqetësim, 
ky studim përdori metoda të shumëfishta për 
mbledhjen e të dhënave.

Së treti, ky studim fokusohet tek gratë dhe te burrat. 
Kjo është e rëndësishme, sepse prania e shtuar e 

grave nuk ndikon vetëm tek gratë si grup, por edhe 
tek burrat. a e mirëpresin burrat këtë prani më të 
madhe të grave, apo veprojnë strategjikisht për të 
minuar pushtetin e tyre? Cilat janë ngjashmëritë 
dhe dallimet që ekzistojnë ndërmjet grave dhe 
burrave në këshillat bashkiakë?

Gjetjet e këtij studimi kundërshtojnë disa nga 
supozimet e bëra për karakteristikat e grave, si 
për shembull se gratë nuk janë të kualifikuara, 
ose se ato nuk përfaqësojnë interesat e grave dhe 
vajzave në këshillat bashkiakë. përveç kësaj, janë 
ngritur edhe disa shqetësime për rrugën e hyrjes 
së grave në këshillat bashkiakë, si dhe mbështetja 
që marrin nga drejtuesit e partisë. Kuota gjinore 
shpesh përdoret për të ruajtur tutelën politike dhe 
klientelizmin, dhe jo për të forcuar demokracinë 
apo për të nxitur barazinë gjinore. Studimi ofron 
disa sugjerime për aktorët vendorë, kombëtarë 
dhe ndërkombëtarë të angazhuar në fushën e 
barazisë gjinore dhe zhvillimit vendor në Shqipëri. 
Konstatimet bëjnë thirrje për përpjekje më të 
shumta për monitorimin e zbatimit të kuotës 
gjinore dhe përkthimit të numrit të shtuar të 
grave në një përfaqësim më të mirë të tyre në 
vendimmarrje.

pjesa vijuese e raportit ndahet në pjesët 
e mëposhtme. pjesa e dytë prezanton 
metodologjinë; pjesa e tretë paraqet gjetjet e 
studimit; pjesa e katërt bën një përmbledhje të 
përfundimeve kryesore, dhe pjesa e pestë paraqet 
mendimet e sugjeruara nga këshilltarët dhe 
këshilltaret. 
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3 

Modeli
për t’i dhënë përgjigje pyetjeve të studimit 
u përdor modeli me metoda të përziera. një 
nga përparësitë e modelit me metoda të për-
ziera është se ai bën të mundur një shqyrtim të 
thelluar të përfaqësimit. për këtë u bë kombin-
imi i qasjeve sasiore dhe cilësore – intervistave, 
vrojtimit të pjesëmarrësve, dhe regjistrimit të 
të dhënave. Burime të ndryshme të të dhënave 

3 Shih shtojcën 1 për një listë të plotë të këshillave 
bashkiakë.

u kombinuan me qëllim rritjen e saktësisë së 
studimit. një nga dobësitë e intervistave është 
se personat e intervistuar mund të japin përg-
jigje që i mendojnë si të dëshirueshme ose të 
pranueshme nga të tjerët. për shembull, kur 
u bëhet pyetja se sa herë e marrin fjalën në 
takimet e këshillit, këshilltarët dhe këshilltaret 
mund të raportojnë një numër më të madh 
se sa në realitet, duke e menduar këtë si të 
dëshirueshme nga të tjerët. ndjekja e takimeve 
të këshillit ofron një mënyrë më objektive për 
matjen e kontributeve të grave dhe burrave. 

02. metodologjia

Në studim u përfshinë 30 këshilla bashkiakë3. Më poshtë vijon 
një përshkrim i modelit të studimit, marrjes së kampionit, 
metodave, matjeve dhe analizës. Për t’i dhënë përgjigje pyetjeve 
të studimit u përdor modeli me metoda të përziera. Një nga 
përparësitë e modelit me metoda të përziera është se ai bën të 
mundur një shqyrtim të thelluar të përfaqësimit. Për këtë u bë 
kombinimi i qasjeve sasiore dhe cilësore – intervistave, vrojtimit 
të pjesëmarrësve, dhe regjistrimit të të dhënave.

kombinimi 
i qasjeve 
sasiore dhe 
cilësore
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U përdorën procedura të njëkohshme për inte-
grimin e të dhënave sasiore dhe cilësore (Cre-
swell, 2003). pra, të gjitha llojet e të dhënave 
u integruan për të shpjeguar përfaqësimin në 
këshillat bashkiakë.

Kampionët
në kampion u përfshinë tridhjetë këshilla bash-
kiakë të zgjedhur në mënyrë të rastësishme. 

nga këta këshilla u zgjodhën 220 gra, përsëri në 
mënyrë të rastësishme. në të njëjtën mënyrë u 
zgjodhën edhe 220 burra. Korniza e kampion-
it u mor nga Komisioni qendror i Zgjedhjeve. 
Këshilltaret dhe këshilltarët u kontaktuan me 
telefon. atyre iu shpjegua qëllimi i studimit 
dhe iu kërkua të caktonin një ditë dhe një orë 
për të bërë intervistë. në rastet kur këshilltari 
apo këshilltarja e zgjedhur rastësisht nuk bënte 
më pjesë në këshill, ai ose ajo u zëvendësua 

220
gra u zgjodhën nga këta 
këshilla, në mënyrë të 
rastësishme.

220
burra u zgjodhën në të 

njëjtën mënyrë.

kampionët

410
intervistat në këshillat e 
zgjedhur u zhvilluan 410 

intervista (206 intervista me 
gra dhe 204 intervista me 

burra).

11
seanca trajnuese u organizuan në 

periudhën korrik-shtator 2016. në proces 
u përfshinë 54 intervistues (32 gra, 22 

burra)
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me një nga kolegët nga i njëjti këshill. Edhe 
kjo procedurë u bë me anë të përzgjedhjes së 
rastësishme. Secili këshilltar apo këshilltare dha 
pëlqim paraprak për pjesëmarrjen në studim.

Gjithsej u bënë 97 zëvendësime (22,04 për 
qind e këshilltareve dhe këshilltarëve u 
zëvendësuan). Kjo rezultoi në një kampion 
me gjithsej 206 gra dhe 204 burra (shkalla e 
përgjigjes = 93,18 për qind). Shumica e grave 
që u zëvendësuan (gjithsej 37 gra) raportuan se 
nuk kishin dëshirë të merrnin pjesë në studim. 
Zakonisht ato raportonin se nuk kishin kohë, 
ose në fillim binin dakord të merrnin pjesë dhe 
pastaj ndërronin mendje. Disa të tjera ishin 
larguar nga komuniteti, kishin gjetur vend 
pune në bashki, ishin bërë kryetare këshilli ose 
kishin probleme shëndetësore. 

numri i burrave që u zëvendësuan ishte më i 
madh (gjithsej u zëvendësuan 60 burra). ishin 
më të shumta rastet e burrave të larguar nga 
këshilli ngaqë kishin gjetur vend pune në 
bashki ose njësi administrative. Disa të tjerë 
nuk kishin dëshirë të merrnin pjesë në studim, 
ishin larguar nga komuniteti, ose kishin 
probleme shëndetësore. në disa raste ata nuk 
jetonin më në Shqipëri dhe ishin me banim 
në Shtetet e Bashkuara, Greqi, ose Maqedoni. 
Kishte gjithashtu raste të këshilltarëve burra që 
ishin futur në burg për tregti droge, vjedhje të 
energjisë elektrike, ose që nuk kishin dorëzuar 
formularin e dekriminalizimit. intervistuesit 
ndeshën disa raste në terren kur burrat ishin 
larguar nga partitë e mëdha për t’u bërë 
anëtarë të partive të vogla, për t’ia shtuar 
mundësitë vetes për t’u zgjedhur në këshill. 

Metodat
për mbledhjen e të dhënave u përdorën tri 
metoda: intervistat, vrojtimi i pjesëmarrësve, 
dhe regjistrimi i mbledhjeve të këshillit.

Intervistat. në këshillat e zgjedhur u zhvilluan 
410 intervista (206 intervista me gra dhe 204 
intervista me burra). intervistuesit u trajnuan 
në 11 seanca trajnuese që u organizuan në 
periudhën korrik-shtator 2016. në proces u 
përfshinë 54 intervistues (32 gra, 22 burra). 
intervistat u zhvilluan në periudhën gusht-
tetor 2016.

intervistuesi dhe i intervistuari ishin të së njëjtës 
gjini. Studimet tregojnë se gjinia e intervistuesit 
ka ndikim në përgjigjet që jepen (shih për 
shembull huddy dhe bashkautorët, 1997; 
Walker, 1992). Kjo është e vërtetë veçanërisht 
në rastet e shoqërive që karakterizohen nga 
ndarja tradicionale e roleve gjinore (Benstead, 
2014). ne kishim shqetësimin se përgjigjet ndaj 
disa pyetjeve të caktuara, si “a jeni dakord me 
kuotën gjinore 50 për qind?” apo “a mendoni 
se është përgjegjësia juaj të përfaqësoni 
interesat e grave dhe të vajzave në këshill?”, 
do të ndikoheshin nga gjinia e intervistuesit. 
për shembull, nëse intervistuesja do të ishte 
grua, burrat do të raportonin se ishin dakord 
me kuotën gjinore, ose se e konsideronin 
përfaqësimin e interesave të grave dhe vajzave 
në këshill si përgjegjësi të tyren, megjithëse në 
të vërtetë mund të mendonin të kundërtën.

Pjesëmarrja në takimet e këshillit. U ndoqën 
30 takime në 11 këshilla, të cilët u zgjodhën 
për të përfaqësuar diversitetin rajonal.4 
për  mbledhjen e të dhënave u përdorën dy 
metoda: regjistrimi i të dhënave dhe vrojtimi.

regjistrimi i takimeve të këshillit. për të 
bërë regjistrimin e të dhënave u trajnuan 
njëmbëdhjetë individë. U mor paraprakisht 
leje nga kryetari i këshillit për ta regjistruar 
takimin e këshillit. Takimet u regjistruan gjatë 
periudhës gusht-dhjetor 2016.

Të dhënat për takimet u regjistruan dhe u 

4  Shih Shtojcën 1 për një listë të këshillave bashkiakë.
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zbardhën, për të kuptuar më në thellësi rolin 
e këshilltarëve gjatë takimeve të këshillit dhe 
dallimet sipas gjinisë. një nga përparësitë 
kryesore të përdorimit të të dhënave të 
regjistruara është se bën të mundur një matje 
objektive të përfaqësimit. për shembull, 
këshilltarët dhe këshilltaret mund të thoshin 
se i ngrinin çështjet e grave gjatë mbledhjeve 
të këshillit, por përgjigjet e tyre mund të 
ishin të ndikuara nga dëshira për të dhënë 
përgjigje pozitive dhe, për këtë arsye, të mos 
reflektonin atë që ndodhte realisht në këshill. 
për ta zgjidhur këtë, u vendos që takimet të 
regjistroheshin. 

Vrojtimi i takimeve të këshillit. Vrojtuesit që 
ndoqën takimet e këshillit u shpërndanë 
pjesëmarrësve një listë për të marrë nga të 
pranishmit të dhënat e mëposhtme: gjinia, 
institucioni, dhe pozicioni në institucion. në 
të gjithë takimet e këshillave u shpërnda e 
njëjta listë. Vrojtuesve iu kërkua gjithashtu  të 
mbanin shënime për secilin takim, ku duhet të 
shënonin informacionet e mëposhtme: numri 
i pjesëmarrësve, numri i grave pjesëmarrëse, 
temat e diskutuara nga gratë dhe burrat dhe 
dallimet ndërmjet temave të diskutuara nga 
gratë dhe burrat.

Vrojtimi i pjesëmarrësve shërbeu për të hedhur 
dritë mbi mënyrën se si diskutojnë gratë dhe 
burrat gjatë takimeve të këshillit. për shembull, 
sa shpesh e morën fjalën gratë dhe burrat? Sa 
persona morën pjesë në takim? Kush e hapi 
diskutimin?

Matjet
U mblodhën të dhëna për aspektet e 
mëposhtme: (1) karakteristikat individuale 
(p.sh. mosha, profesioni, të ardhurat); (2) 
përvojat e mëparshme dhe qëllimi në 
këshillin bashkiak; (3) pjesëmarrja në fushatën 
zgjedhore të vitit 2015; (4) njohuritë për 

qeverisjen vendore dhe zhvillimit rural; (5) 
pjesëmarrja në takimet e këshillit bashkiak; (6) 
nismat vendimmarrëse në këshillin bashkiak; 
(7) roli dhe përvoja në këshillin bashkiak; 
(8) perceptimi i pushtetit vendimmarrës; (9) 
qëndrimet ndaj kuotës gjinore; (10) pasqyrimi i 
çështjeve të grave dhe vajzave në programin e 
këshillit bashkiak; (11) investimet publike; (12) 
marrëdhëniet me këshilltarët dhe këshilltaret; 
(13) bashkëpunimi në këshillin bashkiak; (14) 
bashkëpunimi me aktorët e komunitetit; (15) 
planet e kandidimit për të ardhmen; (16) dhe 
pjesëmarrja në programet për ndërtimin e 
kapaciteteve.

Karakteristikat individuale. U mblodhën të 
dhëna për numrin e mandateve, partinë politike 
të përfaqësuar në këshill, numrin e viteve të 
anëtarësimit në partinë politike, pozicionin 
në parti dhe strukturat partiake, pjesëmarrjen 
në komisione, llojet e komisioneve, moshën, 
nivelin arsimor, gjendjen civile, numrin e 
fëmijëve, profesionin, gjendjen e punësimit, 
organizatën, pozitën në organizatë, të 
ardhurat mujore, përkatësinë në pakicat 
kombëtare, përfitimin e asistencës sociale 
për aftësi të kufizuara, dhe emrin dhe llojin e 
njësisë administrative ku banon këshilltari apo 
këshilltarja.

Përvoja e mëparshme dhe qëllimi i hyrjes 
në këshill. Këshilltaret dhe këshilltarët u 
pyetën nëse kishin qenë anëtarë të këshillit 
përpara zgjedhjeve vendore të vitit 2015, llojin 
e këshillit (bashkiak apo komunal), qëllimin 
e hyrjes në këshill, dhe nëse kishin anëtarë të 
familjes apo të afërm që ishin anëtarë këshilli 
apo të përfshirë në politikë.

Fushata e zgjedhjeve e vitit 2015. Këshilltaret 
dhe këshilltarët u pyetën për mbështetjen që 
kishin pasur gjatë zgjedhjeve vendore të vitit 
2015, nga kush e kishin pasur atë mbështetje 
(p.sh. bashkëshorti/bashkëshortja, anëtarët 
e partisë, drejtuesit e partisë, anëtarët e 
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komunitetit), nëse ishin angazhuar në fushatë, 
dhe pengesat ndaj angazhimit.

Njohuritë për qeverisjen vendore. Këshilltareve 
dhe këshilltarëve iu kërkua të vlerësonin njohuritë 
e tyre për qeverisjen vendore sipas shkallës 
Likert me 5 pika (1 = Nuk kam asnjë njohuri 
dhe 5 = Kam shumë njohuri). Më konkretisht, u 
bënë pyetje për njohuritë e tyre në lidhje me 
detyrat dhe kompetencat e këshillit bashkiak, 
funksionet dhe kompetencat e bashkisë, dhe 
zhvillimin ekonomik në zonat rurale. 

Pjesëmarrja në takimet e këshillit. për të 
matur pjesëmarrjen në takimet e këshillit, 
këshilltarëve dhe këshilltareve iu kërkua të 
raportonin mbi pjesëmarrjen e tyre në takime, 
pjesëmarrjen në diskutime (pra, numri i herëve 
që merrnin fjalën) dhe sa gjatë diskutonin 
(pra numri i minutave që flasin) në takimet e 
këshillit.

Nismat vendimmarrëse në këshillin bashkiak. 
Këshilltaret dhe këshilltarët u pyetën nëse 
kishin propozuar projekt-vendime, si dhe për 
numrin dhe fokusin e projekt-vendimeve të 
propozuara. ata u pyetën gjithashtu nëse kishin 
propozuar projekt-vendime që fokusoheshin 
në përmirësimin e statusit ekonomik dhe 
shoqëror të grave, si dhe numrin dhe fokusin e 
këtyre projekt-vendimeve. 

Roli dhe përvoja në këshillin bashkiak. 
Këshilltareve dhe këshilltarëve iu kërkua të 
raportonin nëse i kishin drejtuar ndonjë kërkesë 
bashkisë apo sekretarit të këshillit bashkiak, 
llojin, fokusin dhe numrin e kërkesave të bëra, 
si dhe numrin e përgjigjeve të marra. atyre iu 
kërkua gjithashtu të vlerësonin përgjigjet që 
kishin marrë. pyetjet fokusoheshin tek përvoja 
në komunitet, si për shembull nëse kishin 
organizuar takime me banorët e komunitetit, 
cilat ishin pengesat me të cilat përballeshin, 
sasia e parave të shpenzuara (në muaj) për 
organizimin e takimeve me komunitetin. 

pyetje të tjera kishin të bënin me burimet 
e informacionit ku mbështeteshin gjatë 
takimeve të këshillit (p.sh., drejtuesit e partisë, 
mediat sociale dhe gazetat). Kishte gjithashtu 
pyetje për llojet e veprimtarive të zhvilluara 
nga këshilltarët gjatë mandatit të tyre (p.sh., 
pjesëmarrja në protesta, pjesëmarrja në fushata 
ndërgjegjësuese, dhe veprimtari lobimi).

Perceptimi i pushtetit vendimmarrës. 
pasi u jepnin një përkufizim të pushtetit 
vendimmarrës, intervistuesit u kërkonin 
këshilltarëve dhe këshilltareve të vlerësonin me 
pikë se sa pushtet kishin në këshill, komision, 
dhe parti politike sipas shkallës Likert me 
pesë pika (1 = Nuk kam aspak pushtet dhe 5 
= Kam shumë pushtet). përkufizimi i pushtetit 
vendimmarrës u mbështet në studimin e 
vitit 2015. në atë studim, grave iu kërkua të 
jepnin përkufizimin e tyre të pushtetit. një nga 
përkufizimet e pushtetit që u has më shpesh 
ishte: “të shprehësh lirisht atë që mendon 
dhe të kesh pushtetin të veprosh.” Ky ishte 
përkufizimi që u përdor edhe në studim.

Qëndrimet ndaj kuotës gjinore. Këshilltaret 
dhe këshilltarët u pyetën nëse ishin dakord 
apo jo me kuotën gjinore 50 për qind. po 
kështu u pyetën nëse ishin dakord ose jo me 
deklaratat e mëposhtme: Kuota gjinore 50 
për qind “Ka çuar në përzgjedhjen e grave 
të pakualifikuara,” “Ka dëmtuar interesat e 
burrave,” “Do të përmirësojë marrëdhëniet 
midis këshilltarëve,” “Do të çojë në përfaqësim 
më të mirë të interesave të komunitetit,” “Do 
të sjellë përmirësimin e gjendjes së grave 
dhe vajzave,” “Do të çojë në një qeverisje të 
hapur dhe transparente,” “Do të sjellë uljen e 
tensioneve politike brenda këshillit.”

Pasqyrimi i problemeve të vajzave dhe 
grave në rendin e ditës së këshillit bashkiak. 
Këshilltareve dhe këshilltarëve iu tregua një 
listë temash që shqyrtohen zakonisht në 
mbledhjet e këshillit bashkiak dhe më pas 
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iu kërkua të zgjedhin temën për të cilën kishin 
ngritur zërin. ndër temat e trajtuara përfshiheshin 
zhvillimi ekonomik, shërbimet shëndetësore, 
arsimi, shërbimet publike, mjedisi, bujqësia, 
investimet, publike, turizmi dhe kultura. pastaj 
këshilltareve dhe këshilltarëve iu tregua një listë 
problemesh me të cilat përballen gratë dhe vajzat 
në komunitetet e tyre. Kjo pyetje u ndoq nga një 
pyetje tjetër që fokusohej tek problemet e grave 
dhe vajzave për të cilat e kishin ngritur zërin 
këshilltarët në takimet e këshillit. 

Investimet publike. Këshilltareve dhe këshilltarëve 

iu paraqit një listë objektesh publike (p.sh., 
ujësjellësi, qendrat shëndetësore, spitalet, 
sistemet e ujitjes, transporti, kopshtet, shkollat, 
dhe u pyetën se për cilat prej tyre kishin kërkuar 
kryerjen e punimeve gjatë periudhës 2015-2016. 
pas kësaj iu kërkua të raportonin se cilat nga 
këto punime publike ishin miratuar nga këshilli 
bashkiak.

Marrëdhëniet me këshilltarët dhe këshilltaret. 
për të ngërthyer marrëdhëniet brenda këshillit, 
këshilltareve dhe këshilltarëve iu kërkua të 
vlerësonin marrëdhëniet në këshill në shkallën 

matjet - aspektet

KaraKteristiKat iNdividuale

Përvoja e mëParshme 

Fushata e zgjedhjeve e vitit 2015

Njohuritë Për qeverisjeN veNdore

Pjesëmarrja Në taKimet e Këshillit

Nismat veNdimmarrëse Në KëshilliN bashKiaK

roli dhe Përvoja Në KëshilliN bashKiaK

PercePtimi i Pushtetit veNdimmarrës

qëNdrimet Ndaj Kuotës gjiNore

iNvestimet PubliKe

marrëdhëNiet me Këshilltarët dhe Këshilltaret

bashKëPuNimi Në KëshilliN bashKiaK

bashKëPuNimi me aKtorë Nga KomuNiteti

PlaNet Për KaNdidim Në të ardhmeN

Programet Për rritjeN e KaPaciteteve

Pasqyrimi i Problemeve të vajzave dhe 

grave Në reNdiN e ditës së Këshillit bashKiaK
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Likert me pesë pika (1 = shumë të tensionuara dhe 
5 = shumë të mira). Më konkretisht, atyre iu kërkua 
të vlerësonin marrëdhëniet me këshilltarët/et 
(gratë veç dhe burrat veç) që i përkasin së njëjtës 
parti politike, këshilltarët/et (gratë veç dhe burrat 
veç) që i përkasin së njëjtës aleancë politike, 
këshilltarët/et (gratë veç dhe burrat veç) që i 
përkasin opozitës,  dhe të gjithë këshilltarët dhe 
këshilltaret, pavarësisht gjinisë dhe forcës politike 
së cilës i përkasin. 

Këshilltaret dhe këshilltarët u pyetën gjithashtu 
nëse ishin dakord apo jo me disa thënie, si “Unë e 
ngre zërin në këshill”, “Zëri im dëgjohet në këshill”, 
“Këshilltarët më ndërpresin gjatë kohës që ndaj 
mendimet e mia,” “Këshilltarët përdorin gjuhë 
seksiste.”

Bashkëpunimi në këshillin bashkiak. Këshilltaret 
dhe këshilltarët u pyetën nëse kishin marrë pjesë 
në nisma bashkëpunimi (si p.sh., kur një grup 
këshilltarësh propozon një projekt-vendim ose 
vendos lidhje me organizatat vendore), numri 
dhe fokusi i nismave të tilla, si dhe aktorët me të 
cilët kishin ndërmarrë nisma bashkëpunimi. ata 
u pyetën gjithashtu nëse kishin marrë pjesë në 
nisma bashkëpunimi që trajtojnë problemet e 
hasura nga gratë dhe vajzat në komunitet (p.sh., 
papunësia, dhuna në familje dhe mungesa e 
strehimit social), numri i nismave, fokusi i nismave 
dhe aktorët me të cilët kanë ndërmarrë nisma 
bashkëpunimi.

Bashkëpunimi me aktorë nga komuniteti. 
Këshilltaret dhe këshilltarët u pyetën nëse këshilli 
bashkiak kishte organizuar dëgjesa publike me 
aktorë të komunitetit (p.sh., qytetarë, përfaqësues 
të organizatave civile, dhe bizneset), cili ishte 
fokusi i dëgjesave publike, aktorët vendorë të 
përfshirë dhe numri i dëgjesave publike. ata u 
pyetën gjithashtu nëse kishin bashkëpunuar me 
organizata të shoqërisë civile, cili ishte fokusi i 
bashkëpunimit, dhe numri i organizatave me të 
cilat kishin bashkëpunuar.

Planet për kandidim në të ardhmen. pyetjet 
u përqendruan në planet e këshilltarëve për të 
kandiduar.

Programet për rritjen e kapaciteteve. Këshilltaret 
dhe këshilltarët dhanë informacion për 
pjesëmarrjen e tyre në programe trajnimi dhe për 
nevojat për trajnime në të ardhmen.

Analiza
për të shqyrtuar marrëdhënien ndërmjet kuotës 
gjinore dhe përfaqësimit thelbësor të grave u 
zhvilluan analiza cilësore dhe sasiore.

U përdorën analiza univariate (ose me një 
variabël) për të përftuar një ide të përgjithshme 
për kampionin e studimit, për shembull, mosha 
mesatare, numri i mandateve, dhe numri i viteve 
në këshill. analizat bivariate (ose me dy variabëla), 
si hi në katror, testi-t dhe korrelacioni, u përdorën 
për të shqyrtuar njëkohësisht dy variabëla. për 
çdo variabël u bë krahasimi ndërmjet grave dhe 
burrave. Gjithashtu, u krye edhe analizë regresioni 
për të parashikuar përfaqësimin thelbësor nisur 
nga karakteristikat e nivelit individual.

Mbledhjet e këshillit u zbardhën dhe analizuan. 
Transkriptet u shtypën sipas një formati të 
paracaktuar, ku identifikoheshin funksioni ose 
titulli i folësit (p.sh., kryetar i këshillit, këshilltar, 
zyrtar qeveritar), numri (ose emri) i folësit, gjinia, 
dhe pastaj teksti i diskutimit. Teksti u analizua për 
të nxjerrë përpjesëtimin e fjalëve të thëna nga 
këshilltarët dhe anëtarët e komunitetit. pas kësaj, 
pjesa e fjalëve të thëna nga këshilltarët u nda 
sipas gjinisë.

informacioni që u mblodh për pjesëmarrjen e 
komunitetit në takimet e këshillit u analizua sipas 
numrit të aktorëve të komunitetit të pranishëm 
në takime sipas gjinisë, funksionit/pozitës dhe 
organizatës punëdhënëse.
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numri i mandateve varionte nga 1 në 7 (M = 1,58, 
DS = 1,01). Burrat (M = 1,9, DS = 1,21) raportuan 
përvojë më të gjatë në këshill se sa gratë (M = 
1,27, DS = 0,63). Dallimi ndërmjet grave dhe 
burrave ishte statistikisht domethënës (Tabela 
2). 

Karakteristikat individuale
Shumica e këshilltareve dhe këshilltarëve (32,20 
për qind) ishin anëtarë të partisë Socialiste, 
ndjekur nga Lëvizja Socialiste për integrim 
(22,2 për qind), dhe partia Demokratike (18,78 
për qind). Megjithatë, kishte dallim statistikisht 
domethënës ndërmjet grave dhe burrave 
(Tabela 4). ndërsa shumica e grave (37,86 për 
qind) ishin anëtare të partisë Socialiste, shumica 

e burrave (38,24 për qind) ishin anëtarë të partive 
të vogla. Ky dallim shpjegohet me strategjinë e 
qëllimshme të ndjekur nga burrat për të siguruar 
ruajtjen e pozitës së tyre në këshillin bashkiak. 
ata ishin bërë anëtarë të partive të vogla për të 
rritur shanset për t’u zgjedhur. numri mesatar i 
viteve të anëtarësimit në parti ishte 9,34 (DS = 
8,03, diapazoni: 1 - 35). Burrat (M = 10,71, DS = 
8,19) raportuan se kishin më shumë vite përvojë 
në parti se sa gratë (M = 8,00, DS = 7,65). Dallimi 
ndërmjet grave dhe burrave ishte statistikisht 
domethënës (Tabela 2). 

52,47 për qind e këshilltareve dhe këshilltarëve 
(n = 202) ishin anëtarë partie, ndjekur nga 
kryetar i degës së partisë, koordinator, sekretar 
dhe zëvendës kryetar. rreth 8 për qind (n = 

Ndërsa shumica e grave (37,86 për qind) ishin anëtare të 
Partisë Socialiste, shumica e burrave (38,24 për qind) ishin 
anëtarë të partive të vogla. Ky dallim shpjegohet me strategjinë 
e qëllimshme të ndjekur nga burrat për të siguruar ruajtjen e 
pozitës së tyre në këshillin bashkiak. Ata ishin bërë anëtarë të 
partive të vogla për të rritur shanset për t’u zgjedhur.

strategjia e 
burrave për
të siguruar 
pozicionet e tyre

03. gjetjet
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31) e këshilltarëve dhe këshilltareve nuk kishin 
ndonjë pozitë në parti.

numri mesatar i komisioneve për këshilltar/e 
ishte 2,20 (DS = 0,77, diapazoni: 1 - 6). Dallimi 
ndërmjet grave dhe burrave nuk ishte 
statistikisht domethënës (Tabela 2). numri 
mesatar i komisioneve për gratë dhe burrat 
ishte përkatësisht 2,21 (DS = 0,75, diapazoni: 1 - 
4) dhe 2,19 (DS = 0,80, diapazoni: 1-6).  Shumica 
e këshilltareve dhe këshilltarëve (65,26 për qind) 
ishin anëtarë komisionesh. Dallimet ndërmjet 
grave dhe burrave nuk ishin statistikisht 
domethënëse (Tabela 2). 

Mosha mesatare e këshilltarëve ishte 42,26 (DS = 
11,73, diapazoni: 19-72). Dallimi ndërmjet grave 
dhe burrave ishte statistikisht domethënës 
(Tabela 2). Mosha mesatare e grave (M = 38,86, 
DS = 11,64) ishte më e ulët se sa ajo e burrave (M 
= 45,62, DS = 10,84).

pjesa më e madhe e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (55,64 për qind) kishin arsim të 
lartë. Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të 
kishin diploma doktorature ose masteri. rreth 30 
për qind e grave (n = 60) kishin diplomë master, 
ndërsa kjo përqindje tek burrat ishte afërsisht 21 
(n = 42). Burrat kishin më shumë gjasa se gratë 
të kishin diplomë të shkollës së mesme. 6 për 
qind e grave (n = 12) kishin diplomë të shkollës 
së mesme, ndërsa tek burrat kjo përqindje ishte 
18,63 (n = 38). Dallimi ndërmjet grave dhe 
burrave ishte statistikisht domethënës (Tabela 
4). 

Shumica e këshilltareve dhe këshilltarëve 
(77,83 për qind) ishin të martuar. Burrat kishin 
më shumë gjasa se gratë të ishin të martuar. 
Konkretisht, 87,06 për qind e burrave (n = 175) 
dhe 68,37 për qind e grave (n = 134) ishin të 
martuar. Marrëdhënia ndërmjet gjinisë dhe 
gjendjes civile ishte statistikisht domethënëse 

21.64%
mësues/ekonomistë

11.19%
juristë

këshilltarët sipas proFesionit

8.21%
inxhinierë

5.22%
agronomë

3.98%
mjekë



Kuota Gjinore dhe Përfaqësimi Thelbësor i Grave në Këshillat Bashkiakë në Shqipëri  | 33

(Tabela 4). numri i fëmijëve varionte nga 0 në 4 
(M = 1,64, DS = 1,15). numri mesatar i fëmijëve 
ndër këshilltarët burra (M = 1,93, DS = 1,14) ishte 
më i lartë se sa ndër gratë (M = 1,35, DS = 1,10).

Shumica e këshilltareve dhe këshilltarëve 
ishin me profesion mësues (21,64 për qind), 
ekonomistë (21,64 për qind), juristë (11,19 për 
qind), inxhinierë (8,21 për qind), agronomë (5,22 
për qind), dhe mjekë (3,98 për qind). Shumica e 
grave ishin mësuese (28 për qind), ndjekur nga 
ekonomiste (22 për qind) dhe juriste (8 për qind). 
ndërsa shumica e burrave ishin ekonomistë 
(21,29 për qind), ndjekur nga mësues (15,35 për 
qind) dhe juristë (14,36 për qind) (Tabela 1).

Vlera mesatare e të ardhurave mujore ishte 
67,016 lekë (DS = 78,155, diapazoni: 0 – 
700,000). Burrat (M = 85,375, DS = 103,387) 
raportuan nivele më të larta të ardhurash se 
sa gratë (M = 53,162, DS = 47,406). Të ardhurat 
mesatare të burrave ishin 1,6 herë më të larta se 
sa të ardhurat mesatare të grave. Dallimi ishte 
statistikisht domethënës (Tabela 2).

24 këshilltarë dhe këshilltare (5,88 për qind) 
raportuan se ishin anëtarë të pakicave 
kombëtare. pesë këshilltarë/e (1,23 për qind) 
raportuan se merrnin asistencë sociale për 
aftësi të kufizuara. Shumica e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (67,97 për qind) jetonin në zona 
urbane. përqindjet e grave dhe burrave që 
jetonin në zona urbane dhe rurale ishin pothuaj 
të barabarta (Tabela 3).

Krahasimi i grave të zgjedhura 
në bazë të kuotës gjinore 
me këshilltarët e tjerë, për 
sa i përket karakteristikave 
individuale
për të kuptuar më të mirë karakteristikat e grave 
të zgjedhura në bazë të kuotës gjinore, u bënë 

krahasime ndërmjet tyre dhe kolegëve të tyre 
që nuk ishin zgjedhur në bazë të kuotës. U vunë 
re dallimet e mëposhtme:
 • përqindja më e madhe e grave të zgjedhura 

në bazë të kuotës ishin nga Lëvizja Socialiste 
për integrim. Gjithsej 22,20 për qind e 
këshilltareve dhe këshilltarëve (n = 91) i 
përkisnin Lëvizjes Socialiste për integrim. 
përqindja e grave dhe burrave ishte 
përkatësisht 25,73 (n = 53) dhe 18,63 (n = 
38). ndërkohë, përqindja e grave që ishin 
zgjedhur në bazë të kuotës gjinore ishte 
35,11 (n = 33). përqindja e grave që nuk 
ishin zgjedhur në bazë të kuotës gjinore 
ishte 17,86 (n = 20).

 • një numër i vogël i grave të zgjedhura në 
bazë të kuotës gjinore mbanin postin e 
kryetares së komisionit. në këtë post ishin 
gjithsej 18,11 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (n = 73). përqindja e grave dhe 
e burrave ishte përkatësisht 16,67 (n = 34) 
dhe 19,60 (n = 39). ndërkohë, përqindja 
e grave të zgjedhura në bazë të kuotës 
gjinore ishte 10,75 (n = 10). përqindja 
e grave që nuk ishin zgjedhur në bazë 
të kuotës gjinore ishte 21,62 (n = 24). E 
njëjta gjë ishte e vërtetë edhe për postin e 
zëvendëskryetarit.

 • pjesa më e madhe e grave të zgjedhura në 
bazë të kuotës gjinore ishin ekonomiste, 
ndjekur nga mësuese dhe juriste. 
ndërkohë, pjesa më e madhe e grave 
që nuk ishin zgjedhur në bazë të kuotës 
gjinore ishin mësuese, ndjekur nga 
ekonomiste dhe juriste.

 • një përqindje më e madhe e grave të 
zgjedhura në bazë të kuotës gjinore vinin 
nga zonat rurale. Gjithsej, 32,03 për qind e 
këshilltareve dhe këshilltarëve jetonin në 
zona rurale, ndërkohë që përqindja e grave 
të zgjedhura në bazë të kuotës gjinore në 
zonat rurale ishte 39,36. përqindja e grave 
që nuk ishin zgjedhur në bazë të kuotës 
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gjinore ishte 26,79.
 • Gratë e zgjedhura në bazë të kuotës 

gjinore kishin më pak përvojë në këshill se 
burrat ose se gratë që nuk ishin zgjedhur 
në bazë të kuotës gjinore. numri mesatar i 
mandateve për gratë e zgjedhura në bazë 
të kuotës gjinore ishte 1,01 (DS = 0,10). 
numri mesatar i mandateve të burrave 
dhe grave që nuk ishin zgjedhur në bazë 
të kuotës gjinore ishte përkatësisht 1,90 
(DS = 1,21) dhe 1,48 (DS = 0,79).

 • Gratë e zgjedhura në bazë të kuotës 
gjinore kishin më pak përvojë në parti se 
sa burrat ose gratë që nuk ishin zgjedhur 
në bazë të kuotës gjinore. Vlera mesatare 
tek gratë e zgjedhura në bazë të kuotës 
gjinore ishte 4,06 (DS = 3,95). ndërkohë, 
për gratë që nuk ishin zgjedhur në bazë 
të kuotës gjinore kjo vlerë ishte 11,21 (DS 
= 8,42). Megjithatë, kishte edhe raste të 
grave që kishin përvojë të gjatë në parti, 
por që ishin bërë anëtare këshilli për herë 
të parë në vitin 2015.

 • Gratë e zgjedhura në bazë të kuotës gjinore 
ishin më pak të përfshira në komisione. 
numri mesatar i komisioneve për gratë e 
zgjedhura në bazë të kuotës gjinore ishte 
1,98 (DS = 0,61). ndërsa për gratë që nuk 
ishin zgjedhur në bazë të kuotës gjinore ky 
numër ishte 2,40 (DS = 0,81).

 • Gratë e zgjedhura në bazë të kuotës 
gjinore ishin më të reja në moshë (M = 
36,88, DS = 11,33) se sa gratë që nuk ishin 
zgjedhur në bazë të kuotës gjinore (M = 
40,57, DS = 11,68). 33,70 për qind e grave 
të zgjedhura në bazë të kuotës gjinore 
ishin nën moshën 30 vjeç. 

Përvoja e mëparshme dhe 
qëllimi në këshillin bashkiak
përvoja e mëparshme në këshill. 33,50 për 
qind e këshilltareve dhe këshilltarëve (n = 137) 

raportuan se kishin qenë anëtarë këshilli në 
të kaluarën (pra, përpara zgjedhjeve vendore 
të vitit 2015). Marrëdhënia ndërmjet gjinisë 
dhe përvojës së mëparshme në këshill ishte 
statistikisht domethënëse (Tabela 6). Gratë 
kishin më pak gjasa se burrat të raportonin që 
kishin qenë anëtare të këshillit bashkiak në të 
kaluarën. Konkretisht, 19,02 për qind e grave 
(n = 39) dhe 48,04 për qind e burrave (n = 98) 
raportuan se kishin qenë anëtarë të këshillit 
bashkiak në të kaluarën (Figura 1). 
Shumica e këshilltareve dhe këshilltarëve 
që kishin përvojë të mëparshme në këshill 
raportuan se kishin qenë anëtarë të këshillave 
bashkiake.

Zgjedhja në këshillin bashkiak. 26,06 për 
qind e grave (n = 43) që nuk kishin përvoja 
të mëparshme në këshill raportuan se nuk 
kishin menduar asnjëherë të bëheshin anëtare 
të këshillit bashkiak, por i kishin propozuar 
për shkak të kuotës gjinore. 34,91 për qind 
e burrave (n = 37) që nuk kishin përvoja të 
mëparshme në këshill raportuan se nuk kishin 
menduar asnjëherë të bëheshin anëtare të 
këshillit bashkiak, por i kishin propozuar 
kolegët e tyre. 30,91 për qind e grave (n = 
51) që nuk kishin përvoja të mëparshme në 
këshill raportuan se kishin menduar më parë të 
bëheshin anëtare këshilli dhe kuota gjinore ua 
krijoi këtë mundësi. 17,92 për qind e burrave (n 
= 19) që nuk kishin përvoja të mëparshme në 
këshill raportuan se kishin menduar edhe më 
parë të bëheshin anëtarë këshilli, por morën 
mbështetje të fuqishme në zgjedhjet vendore 
të vitit 2015. 30,91 për qind e grave (n = 57) 
dhe 17,92 për qind e burrave (n = 19) që nuk 
kishin pasur përvoja të mëparshme në këshill 
raportuan se ideja e anëtarësimit në këshill u 
kishte ardhur pas shumë vitesh angazhimi në 
politikë (Tabela 5).
Shpesh gratë e distanconin veten nga kuota 
gjinore duke thënë se nuk kishin përfituar prej 



Kuota Gjinore dhe Përfaqësimi Thelbësor i Grave në Këshillat Bashkiakë në Shqipëri  | 35

saj. Ja disa nga komentet e tyre: “Unë u zgjodha, 
por jo për shkak të kuotës gjinore,” “nuk kisha 
menduar asnjëherë të bëhesha anëtare këshilli. 
U zgjodha, por jo për shkak të kuotës gjinore,” 
“Mua më ka propozuar partia. nuk ishte çështje 
kuotash.”

Roli i të afërmve. njëzet e pesë këshilltarë 
(6,10 për qind), 11 gra dhe 14 burra, raportuan 
se kishin të afërm që ishin anëtarë të këshillit 
bashkiak. një numër më i madh këshilltarësh 
(185 ose 45,12 për qind) raportuan se kishin të 
afërm të angazhuar në politikë. Marrëdhënia 
ndërmjet gjinisë dhe përfshirjes së të afërmve 
në politikë ishte statistikisht domethënëse 
(Tabela 6). Gratë kishin më shumë gjasa se 
burrat të raportonin se kishin të afërm në 
politikë. Më shumë se gjysma e grave (56,80 
për qind, ose 117) raportuan se të afërmit e tyre 
ishin të angazhuar në politikë; 33,33 për qind e 
burrave (n = 68) raportuan se kishin të afërm të 
angazhuar në politikë (Figura 2). 

Qëllimi në këshillin bashkiak. Shumica e 
këshilltareve dhe këshilltarëve (92,68 për qind) 
raportuan se qëllimi i hyrjes në këshill ishte për 
të përmirësuar cilësinë e jetesës së komunitetit. 

Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të 
raportonin se qëllimi i tyre në këshill ishte që 
të ndikonin në marrjen e vendimeve (Tabela 6).

Fushata zgjedhore e vitit 2015. Këshilltaret 
dhe këshilltarët cituan burimet e mëposhtme 
të mbështetjes gjatë fushatës së zgjedhjeve 
të vitit 2015: anëtarët e komunitetit (75,61 
për qind), anëtarët e partisë (51,46 për qind), 
bashkëshorti/bashkëshortja (45,12 për qind), 
të afërmit (42,93 për qind), dhe drejtuesit e 
partisë (39,51 për qind). 

Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të 
kishin mbështetjen e bashkëshortit (Tabela 8). 
Konkretisht, 54,37 për qind e grave (n = 112) 
dhe 35,78 për qind e burrave (n = 73) ishin 
mbështetur nga bashkëshorti/bashkëshortja. 
Gratë kishin gjithashtu më shumë gjasa se 
burrat të kishin mbështetjen e drejtuesve 
të partisë (Tabela 8). 49,03 për qind e grave 
(n = 101) dhe 29,90 për qind e burrave (n = 
61) raportuan se kishin pasur mbështetjen e 
drejtuesve të partisë (Figura 3).

Burime të tjera mbështetjeje përfshinin: 
babanë, prindërit, anëtarë të familjes, kolegët, 

Figura 2: Përfshirja e të afërmve në politikë 
sipas gjinisë
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Figura 1: Përvoja e mëparshme në këshill sipas gjinisë
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dhe forumin rinor. ishte gjë e zakonshme për 
gratë të raportonin se bashkëshorti, babai, apo 
një anëtar tjetër i familjes, u kishte menaxhuar 
fushatën e zgjedhjeve. rreth 90 për qind e 
këshilltareve dhe këshilltarëve u angazhuan në 
fushatën zgjedhore të vitit 2015. Marrëdhënia 
ndërmjet gjinisë dhe përfshirjes në fushatë 
zgjedhore ishte statistikisht domethënëse 
(Tabela 8). Gratë kishin më pak gjasa se burrat 
të ishin përfshirë në fushatën zgjedhore të vitit 
2015. Konkretisht, 82,52 për qind e grave (n = 
170) dhe 93,14 për qind e burrave (n = 190) 
ishin përfshirë në fushatën zgjedhore të vitit të 
kaluar (Figura 4). 

arsyeja kryesore e mospërfshirjes në fushatën 
e vitit 2015 ishte se, sipas këshilltarëve, 
“rezultatet e zgjedhjeve nuk varen nga 
angazhimi në fushatë.” ndër shpjegimet e tjera 
ishin: mungesa e kohës, vështirësitë e qasjes në 
zonat e thella, mungesa e përvojës për kryerjen 
e fushatave zgjedhore dhe obligimet familjare. 
një numër i vogël i këshilltarëve raportuan 
gjithashtu se nuk shihnin ndonjë përfitim nga 
bërja e fushatës, sepse caktimi i tyre varej nga 

drejtuesit e partisë. një këshilltar që u zgjodh 
në këshillin e Sarandës në vitin 2015, tha: “nuk 
kisha nevojë për mbështetjen e banorëve të 
komunitetit sepse kisha mbështetjen e partisë.” 
një këshilltar tjetër në Shijak foli për përvojën 
e tij: “Katër vjet më parë bëra plot takime me 
banorët e komunitetit dhe nuk u zgjodha. Këtë 
herë vendosa të angazhohem më pak.”

Figura 3: Burimet e mbështetjes në zgjedhje sipas gjinisë
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Figura 4: Përfshirja në fushatën e zgjedhjeve të vitit 
2015 sipas gjinisë 
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Njohuritë për qeverisjen 
vendore dhe zhvillimin rural
Këshilltaret dhe këshilltarët kishin më 
shumë gjasa të raportonin njohuri më të 
mirë të detyrave dhe kompetencave të 
këshillit bashkiak se sa të funksioneve dhe 
kompetencave të bashkisë. Vlera mesatare 
e njohjes së detyrave dhe kompetencave 
të këshillit bashkiak ishte 4,03 (DS = 0,79, 
diapazoni: 2-5); vlera mesatare e njohurive 
për funksionet dhe kompetencat e bashkisë 
ishte 3,83 (DS = 0,82, diapazoni: 2-5); dhe vlera 
mesatare e njohurive për zhvillimin shoqëror 
dhe ekonomik të zonave rurale ishte 3,92 (DS = 
0,89, diapazoni: 1-5). Marrëdhënia midis gjinisë 
dhe njohurive për qeverisjen vendore ishte 
statistikisht domethënëse (Tabela 10). Gratë 
raportuan nivele më të ulta njohurish se sa 
burrat (Figura 5).

Edhe pasi u morën parasysh karakteristikat e 
nivelit individual - si numri i mandateve, numri 
i viteve në parti, mosha, arsimi, zona (urbane 
kundrejt rurale), përkatësia partiake, dhe pozita 
në komisione - rezultatet treguan se arsimi 
ishte një parashikues i fuqishëm i njohurive 
për këshillin bashkiak, bashkinë dhe zhvillimin 
rural. Këshilltaret dhe këshilltarët me nivele 
më të larta arsimore raportuan nivele më të 

larta njohurish. Edhe numri i mandateve kishte 
ndikim të fortë pozitiv. Sa më i madh numri i 
mandateve, aq më i lartë niveli i njohurive të 
raportuara për këshillin bashkiak dhe bashkinë. 
por e njëjta gjë nuk ishte e vërtetë për sa i përket 
zhvillimit rural. Këshilltaret dhe këshilltarët 
nga zonat rurale raportuan njohuri më të 
mira për zhvillimin rural. pas marrjes parasysh 
të karakteristikave të nivelit individual, gjinia 
nuk ishte parashikues i fortë i njohurive për 
këshillin bashkiak dhe bashkinë. Megjithatë, 
ndikimi i gjinisë mbetej i pranishëm për zonat 
rurale (Tabela 51). Krahasuar me burrat, gratë 
raportuan nivele më të ulta të njohurive për 
zhvillimin rural.

Pjesëmarrja në takimet e 
këshillit bashkiak
Pjesëmarrja. Shumica e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (256, ose 62,44 për qind) 
raportuan se nuk mungojnë asnjëherë në 
takimet e këshillit. Marrëdhënia ndërmjet 
gjinisë dhe pjesëmarrjes në takimet e këshillit 
nuk ishte statistikisht domethënëse (Tabela 
12). Mosha kishte ndikim të fortë pozitiv mbi 
pjesëmarrjen në takimet e këshillit. Me fjalë të 
tjera, këshilltarët më të vjetër kishin më shumë 
gjasa të merrnin pjesë në mbledhjet e këshillit. 

Figura 5: Njohuritë për qeverisjen vendore dhe zhvillimin rural sipas gjinisë
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Pjesëmarrja në diskutime dhe fjalimet. 
Shumica e këshilltareve dhe këshilltarëve (240, 
ose 58,54 për qind) raportuan se e merrnin 
fjalën 1 deri në 2 herë. Dallimet ndërmjet grave 
dhe burrave ishin statistikisht domethënëse. 
Gratë kishin më pak gjasa se burrat të 
raportonin se e merrnin fjalën më shumë se dy 
herë (Tabela 12). Konkretisht, 7,28 për qind e 
grave (n = 15) dhe 1,96 për qind e burrave (n = 
4) raportuan se nuk e marrin fjalën asnjëherë. 
përveç kësaj, 18,14 për qind e burrave (n = 37) 
dhe 6,31 për qind e grave (n = 13) raportuan se 
e marrin fjalën më shumë se 5 herë (Figura 6). 

Kohëzgjatja e diskutimit. Shumica e 
këshilltareve dhe këshilltarëve (192, ose 
46,83 për qind) raportuan se e marrin fjalën 
për 3-5 minuta. Kishte dallime statistikisht 
domethënëse ndërmjet grave dhe burrave 
(Tabela 12). Gratë kishin më pak gjasa se burrat 
të raportonin se flisnin për më shumë se 2 
minuta. afërsisht 5 për qind e grave (n = 11) 
raportuan se nuk flisnin asnjëherë (Figura 7). 

Edhe pasi u morën parasysh karakteristikat 
e nivelit individual - si numri i mandateve, 
numri i viteve në parti, mosha, arsimi, zona 
(urbane kundrejt rurale), përkatësia partiake, 
dhe pozita në komisione - gjinia vazhdonte të 
ishte një parashikues i fuqishëm i pjesëmarrjes 
në diskutime dhe kohëzgjatjes së diskutimit. 
Krahasuar me burrat, gratë raportuan nivele 
më të ulta të pjesëmarrjes në diskutime 
dhe diskutime më të shkurtra. Këshilltaret 
dhe këshilltarët që kishin pozita drejtuese 
në komisione raportuan nivele më të larta 
pjesëmarrjeje në diskutime (Tabela 52).

Numri i fjalëve të folura nga 
këshilltarët5  
Kohëzgjatja mesatare e takimeve ishte 88 
minuta (diapazoni: 4-234; DS = 60). numri 
mesatar i fjalëve të folura nga këshilltarët ose 
këshilltaret për çdo takim ishte 4575 (diapazoni: 

5 Gjetjet e paraqitura në këtë seksion janë nxjerrë nga 
regjistrimi i 30 takimeve të këshillave.

Figura 6: Pjesëmarrja në diskutime sipas gjinisë
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356-19947; DS = 3988). numri mesatar i fjalëve 
të folura nga burrat ishte 3,3 herë më i lartë 
se numri mesatar i fjalëve të folura nga gratë. 
Konkretisht, numri mesatar i fjalëve të folura 
nga gratë ishte 1063 (diapazoni: 0-7120; DS = 
1376) dhe numri mesatar i fjalëve të folura nga 
burrat ishte 3512 (diapazoni: 356-12827; DS = 
2818). 

raporti i fjalëve të folura nga gratë varionte 
ndërmjet 0 dhe 0,63. në pesë raste (nga 30) 
gratë nuk folën asnjë fjalë.  

Nismat vendimmarrëse në 
këshillin bashkiak
Propozimi i projekt-vendimeve. 27,80 për 
qind e këshilltareve dhe këshilltarëve (n = 
114) raportuan se kishin propozuar projekt-
vendime. Burrat kishin më shumë gjasa se 
gratë të raportonin se kishin propozuar projekt-
vendime (Tabela 14). Konkretisht, 19,90 për 
qind e grave (n = 41) dhe 35,78 për qind e 
burrave (n = 73) raportuan se kishin propozuar 

projekt-vendime (Figura 9). Edhe pasi u morën 
parasysh karakteristikat e nivelit individual, 
gjinia mbetej parashikues i konsiderueshëm 
i nismave për projekt-vendime. Gratë kishin 
më pak gjasa se burrat të raportonin se kishin 
propozuar projekt-vendime (Tabela 53).

Figura 8: Numri mesatar i fjalëve të folura sipas gjinisë
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Figura 7: Kohëzgjatja e diskutimit sipas gjinisë
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Numri i projekt-vendimeve të propozuara 
dhe të miratuara. Vlera mesatare e projekt-
vendimeve të propozuara ishte 2 (DS = 1,15, 
diapazoni: 1-5). Dallimi ndërmjet grave dhe 
burrave ishte statistikisht domethënës (Tabela 
16). numri mesatar i projekt-vendimeve të 
propozuara nga gratë këshilltare (M = 1,64, DS = 
0,79) ishte më i ulët se numri mesatar i projekt-
vendimeve të propozuara nga këshilltarët (M 
= 2,21, DS = 1,28). Vlera mesatare e projekt-
vendimeve të miratuara ishte 1,34 (DS = 1,10, 
diapazoni: 0-4). 

Fokusi i projekt-vendimeve. Gratë këshilltare 
kishin propozuar projekt-vendime në fusha si: 
zhvillimi rural, arsimi, shërbimet shëndetësore, 
infrastruktura, shërbimet publike, ndihma 
ekonomike, hapësirat publike, mbrojtja e 
mjedisit, mbështetja e biznesit, mbështetja e 
bizneseve të grave, strehimi social, personat 
me aftësi të kufizuara, personat LGBT, romët 
dhe rinia. ndërsa këshilltarët kishin propozuar 
projekt-vendime në fushat e mëposhtme: 
zhvillimi rural, fatkeqësitë natyrore dhe 
emergjencat, arsimi, infrastruktura, taksat, 
shërbimet publike, hapësirat publike, transporti, 

ndihmat ekonomike, romët, turizmi, titujt e 
nderit, kultura, strehimi social, transparenca 
dhe rregulloret, sportet dhe kafshët. Si gratë 
ashtu edhe burrat ishin fokusuar tek zonat 
rurale, arsimi, infrastruktura, shërbimet publike, 
hapësirat publike, mbështetja për biznesin, 
romët, dhe strehimi social. Megjithatë, 
ndërmjet projekt-vendimeve të propozuara 
nga gratë dhe burrat kishte disa dallime. Gratë 
reagonin më shumë për çështje si shërbimet 
shëndetësore, veçanërisht ato për gratë, 
mbështetja e bizneseve të grave, personat me 
aftësi të kufizuara, LGBT, dhe çështje të rinisë. 
ndërsa reagimet e burrave lidheshin më shumë 
me fatkeqësitë natyrore dhe emergjencat, 
transportin, turizmin, titujt e nderit, kultura, 
sportet dhe kafshët/bagëtitë. përveç kësaj, disa 
nga përpjekjet e tyre fokusoheshin edhe tek 
çështje si nxitja e transparencës në këshill dhe 
ndikimi në rregulloret e bashkisë dhe të këshillit 
(për hollësi të mëtejshme shih Shtojcën 3).

Propozimi i projekt-vendimeve për 
përmirësimin e statusit të grave. afërsisht 
37 për qind e këshilltareve dhe këshilltarëve 
(n = 43) që raportuan se kishin propozuar 

Figura 10: Propozimi i projekt-vendimeve për 
përmirësimin e statusit të grave sipas gjinisë
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projekt-vendime, thanë se këto vendime kishin 
në fokus gratë. Dallimet ndërmjet grave dhe 
burrave ishin statistikisht domethënëse (Tabela 
14). Konkretisht, 48,89 për qind e grave (n = 22) 
dhe 28,77 për qind e burrave (n = 21) që kishin 
propozuar projekt-vendime raportuan se ato 
fokusoheshin mbi statusin e grave (Figura 10). 

Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të 
raportonin se kishin propozuar projekt-
vendime me fokus përmirësimin e statusit të 
grave. Vlera mesatare e projekt-vendimeve të 
miratuara me fokus përmirësimin e statusit 
të grave ishte 0,83 (DS = 0,67, diapazoni: 
0-3). Dallimi ndërmjet grave dhe burrave për 
sa i përket numrit të projekt-vendimeve të 
miratuara nuk ishte statistikisht domethënës 
(Tabela 15).

Fokusi i projekt-vendimeve që lidhen me 
çështjet e grave. Gratë propozuan projekt-
vendime të ndryshme që kishin të bënin me 
veprimtaritë e kohës së lirë për gratë, parqet, 
kopshtet e fëmijëve, mundësitë e punësimit, 
ndihmën ekonomike, mbështetjen e bizneseve, 
mbështetjen e grave në zonat rurale, dhe 

strehimin social. ndërkohë, projekt-vendimet 
e propozuara nga burrat përqendroheshin 
kryesisht tek mundësitë e punësimit, ndihma 
ekonomike, dhe strehimi social (për hollësi të 
mëtejshme shih Shtojcën 4).

Roli dhe përvoja në këshillin 
bashkiak
afërsisht 46 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (n = 188) i kishin drejtuar kërkesa 
bashkisë ose sekretarit të këshillit bashkiak. 
Burrat kishin më shumë gjasa se gratë të bënin 
kërkesa: 51,47 për qind e burrave (n = 105) 
dhe 40,29 për qind e grave (n = 83) raportuan 
se kishin bërë kërkesa. Këto kërkesa lidheshin 
më shumë me çështje si arsimi, qasja në 
informacion, investimet publike, fatkeqësitë 
natyrore dhe emergjencat, shërbimet publike, 
mbështetja tatimore, ndihma ekonomike 
dhe shoqërore, transparenca dhe verifikimet 
(për hollësi të mëtejshme shih Shtojcën 
5). një numër i konsiderueshëm i grave 
kërkonin informacione për rregulloren e 
këshillit bashkiak, kompensimin e banorëve 
të komunitetit, buxhetin, treguesit fiskalë, 
parkimin, rritjen e çmimit të biletave të 
transportit publik, prokurimet, zbatimin e 
projekt-vendimeve, kompetencat e njësive 
të reja administrative, investimet publike, 
huatë e buta, aplikimet për strehim social. 
Burrat kërkonin informacione për zbatimin e 
vendimeve të marra nga këshilltarët, punën 
e kryer nga drejtoritë e ndryshme në bashki, 
rendin e ditës të takimeve, veprimtaritë e 
organizuara nga bashkia, buxheti bashkiak 
për shërbimet shëndetësore, puna e kryer nga 
këshilli bashkiak, dhe pjesëmarrja në takimet e 
këshillit. 

Burrat kishin më shumë gjasa se gratë të 
paraqitnin kërkesa: 51,47 për qind e burrave 
(n = 105) dhe 40,29 për qind e grave (n = 83) 

Figura 11: Kërkesat e paraqitura sipas gjinisë
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raportuan se kishin bërë kërkesa (Figura 11).

Dallimet ndërmjet grave dhe burrave 
zhdukeshin pas marrjes parasysh të 
karakteristikave individuale, si numri i 
mandateve, numri i viteve në parti, mosha, 
arsimi, zona (urbane kundrejt rurale), përkatësia 
partiake dhe pozita në komisione. numri i 
viteve në parti ishte parashikues i rëndësishëm 
i numrit të kërkesave të drejtuara. Këshilltaret 
dhe këshilltarët me përvojë më të gjatë në parti 
kishin më shumë gjasa të raportonin se kishin 
bërë kërkesa pranë bashkisë ose sekretarit të 
këshillit bashkiak (Tabela 53).

Llojet më të zakonshme të kërkesave ishin 
kërkesat ballë për ballë (59,04 për qind) dhe 
ato me shkrim (55,32 për qind). Gratë kishin 
më shumë gjasa se burrat të bënin kërkesa me 
shkrim, ndërkohë që ndër burrat ishin më të 
zakonshme kërkesat ballë për ballë.

Vlera mesatare kërkesave ishte 3,91 (DS 
= 5,44, diapazoni: 1-50). numri mesatar i 
kërkesave të drejtuara nga gratë ishte 2,94 
(DS = 2,61, diapazoni: 1- 50), ndërsa tek 
burrat kjo mesatare ishte 4,67 (DS = 6,82, 
diapazoni: 1-50). Megjithatë, ky dallim zhdukej 
pas marrjes parasysh të karakteristikave të 
nivelit individual (Tabela 53). Vlera mesatare 
e përgjigjeve të marra ishte 2,52 (DS = 4,39, 
diapazoni: 1-50). Shumica e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (44,39 për qind) që kishin bërë 
kërkesa raportuan se bashkia nuk ka burime 
për t’iu përgjigjur kërkesave.

Angazhimi me komunitetin
Takime me banorët e komunitetit. afërsisht 
76 për qind e këshilltareve dhe këshilltarëve (n 
= 310) raportuan se takoheshin me banorët e 
komunitetit. Burrat kishin më shumë gjasa se 
gratë të raportonin se takoheshin me banorët 
e komunitetit (Tabela 18). Konkretisht, 66,99 

për qind e grave (n = 138) dhe 84,31 për qind 
e burrave (n = 172) raportuan se bënin takime 
me banorë të komunitetit (Figura 12). 

Ky konkluzion qëndronte edhe pasi u morën 
parasysh karakteristikat e nivelit individual. 
Gratë kishin më pak gjasa se burrat të raportonin 
se bënin takime me banorët e komunitetit. 
Këshilltaret dhe këshilltarët e zonave rurale, 
krahasuar me ata të zonave urbane, kishin më 
shumë gjasa të raportonin se bënin takime me 
banorët e komunitetit (Tabela 54). 

Sasia e parave të shpenzuara çdo muaj për 
veprimtari me komunitetin. Sasia mesatare e 
parave të shpenzuara në muaj nga këshilltarët 
për veprimtari me komunitetin ishte 5,358 
aLL (DS = 7,245, diapazoni: 0-30,000). Dallimi 
ndërmjet grave dhe burrave ishte statistikisht 
domethënës (Tabela 20). Burrat (M = 7,074, DS 
= 7,747) raportuan se shpenzonin më shumë 
para se gratë (M = 4,027, DS = 6,552). një 
nga shpjegimet për këtë diferencë lidhej me 
dallimet në të ardhura. Të ardhurat mesatare të 
burrave ishin 1,6 herë më të larta se të ardhurat 
mesatare të grave. nëse dallimet në të ardhura 
merren në konsideratë, atëherë hendeku 

Figura 12: Takime me banorë të komunitetit sipas gjinisë
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Figura 13: Veprimtaritë e zhvilluara nga këshilltarët dhe këshilltaret
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ndërmjet grave dhe burrave zvogëlohet. 
Këshilltaret dhe këshilltarët shpenzonin 
përkatësisht 0,075 dhe 0,08 të të ardhurave të 
tyre për veprimtari me komunitetin. 

Pengesat ndaj takimeve me banorë të 
komunitetit. pengesat kryesore ishin mungesa 
e pushtetit për të zgjidhur problemet e 
komunitetit dhe mungesa e kohës. Konkretisht, 
48,45 për qind e këshilltareve dhe këshilltarëve 
(n = 47) që nuk ishin takuar me banorë të 
komunitetit raportuan si pengesë mungesën 
e pushtetit për të zgjidhur problemet e 
komunitetit, dhe 45,36 për qind e këshilltareve 
dhe këshilltarëve (n = 44) raportuan si pengesë 
mungesën e kohës. 

Disa këshilltarë dhe këshilltare mendonin se 
nuk ishte e nevojshme të kishin kontakte me 
banorët e komunitetit, sepse ishin në dijeni të 
problemeve të tyre. një nga këshilltarët në Mat 
u shpreh: “nuk është nevoja të shkoj tek banorët 
e komunitetit. Vijnë ata tek unë për të diskutuar 
problemet që kanë.” një tjetër mendim që 
haset rëndom është se banorët e komunitetit 
e kanë të lehtë t’i gjejnë dhe të komunikojnë 
me këshilltarët. një nga këshilltaret në Sarandë 
tha: “Banorët e komunitetit që kanë probleme 
mund të më gjejnë në zyrën e burrit tim që 
është avokat; nuk ka nevojë të shkoj në terren.” 

Gratë raportuan disa pengesa për takimet me 
banorët e komunitetit, ndër të cilat obligimet 
familjare, mungesa e përvojës, dhe vështirësia 
e bashkërendimit të punës në komunitet në 
territore të gjera.

Burimet e informacionit. Burimet kryesore 
të informacionit ishin: banorët e komunitetit 
(89,98 për qind), drejtuesit e partisë (31,30 për 
qind), shtypi (23,96 për qind), kolegët (22,00 
për qind), mediat sociale (22,00 për qind), 
mediat pamore (21,76 për qind), grupet rinore 
(20,78 për qind), librat (4,89 për qind), dhe 
periodikët shkencore (4,16 për qind). 

Burime të tjera informacioni përfshinin: burime 
zyrtare të ofruara nga këshilli, vendimet e 
gjykatave, administrata bashkiake, ligjet 
dhe rregulloret, komunikimet me studentët, 
buletinet zyrtare, administratorët, shoqatat 
bashkiake, dhe bashkitë më të zhvilluara.

Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të 
mbështeteshin në drejtuesit e partisë për 
informacion (Tabela 18). Konkretisht, 37,38 
për qind e grave (n = 77) dhe 25,12 për qind 
e burrave (n = 51) raportuan se e merrnin 
informacionin nga drejtuesit e partisë. 
Burrat kishin më shumë gjasa se gratë të 
mbështeteshin në banorët e komunitetit 
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për marrjen e informacionit. 95,07 për qind e 
burrave (n = 193) dhe 84,95 për qind e grave 
(n = 175) raportuan se i merrnin informacionet 
nga banorët e komunitetit. 

Paqartësitë gjatë takimeve të këshillit. 
41,71 për qind e këshilltareve dhe këshilltarëve 
(n = 171) raportuan se kishin paqartësi gjatë 
takimeve të këshillit. Marrëdhëniet ndërmjet 
gjinisë dhe paqartësive të hasura në këshill nuk 
ishin statistikisht domethënëse (Tabela 18). 
56,63 për qind e pjesëmarrësve në studim (n 
= 222) raportuan se bashkia i kishte ndihmuar 
për trajtimin e paqartësive.

Veprimtaritë e kryera nga këshilltarët. 
Shumica e këshilltareve dhe këshilltarëve kishin 
marrë pjesë në fushata ndërgjegjësuese (62,07 
për qind), ndjekur nga angazhimi në mediat 
sociale (24,88 për qind), pjesëmarrja në protesta 
(18,97 për qind), pjesëmarrja në programe 
televizive (16,50 për qind), lobimi në organet e 
qeverisjes qendrore (15,52 për qind), njoftime për 
shtyp (12,56 për qind), dhe botime në shtyp (8,87 
për qind) (Figura 13).

Gjinia nuk ishte faktor përcaktues për parashikimin 
e pjesëmarrjes në fushata ndërgjegjësuese dhe 

të angazhimit në mediat sociale. Këshilltaret dhe 
këshilltarët më të rinj kishin më shumë gjasa 
të raportonin se kishin marrë pjesë në fushata 
ndërgjegjësuese. Këshilltaret dhe këshilltarët në 
zonat rurale kishin më pak gjasa se ata në zonat 
urbane të ishin të angazhuar në mediat sociale 
(Tabela 54).

Perceptimi i pushtetit 
vendimmarrës
Vlera mesatare e pushtetit të perceptuar në këshill 
(M = 3,46, DS = 0,92) ishte më e ulët se sa ajo në 
komisione (M = 3,77, DS = 0,98) dhe në parti (M 
= 3,90, DS = 0,92). Krahasuar me gratë (M = 3,79, 
DS = 0,91), burrat (M = 4,0, DS = 0,93) raportuan 
se kishin më shumë pushtet në parti. Gjinia nuk 
përbënte ndonjë parashikues të rëndësishëm 
të pushtetit të perceptuar në këshill, komision, 
dhe parti, ndërkohë që të qenit anëtar partie 
ishte parashikues i  rëndësishëm i pushtetit të 
perceptuar në këshill. Këshilltaret dhe këshilltarët 
nga partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për 
integrim raportuan nivele më të larta pushteti 
në këshill se sa këshilltarët që ishin anëtarë të 
partive të tjera. Këshilltaret dhe këshilltarët me 

Figura 14: Pajtimi me kuotën gjinore sipas gjinisë
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Figura 15: “Kuota gjinore ka dëmtuar interesat e 
burrave” sipas gjinisë
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Figura 17:  “Kuota gjinore do të çojë në qeverisje të hapur 
dhe transparente” sipas gjinisë
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poste drejtuese në komisione raportuan nivele 
më të larta pushteti të perceptuar në këshill dhe 
komision. po kështu, këshilltaret dhe këshilltarët 
me përvojë më të gjatë në parti raportuan se 
kishin më shumë pushtet në parti (Tabela 56).

Qëndrimet ndaj kuotës gjinore
Më se 90 për qind e këshilltareve dhe këshilltarëve 
(n = 375 ose 91,46 për qind) raportuan se 
ishin dakord me kuotën gjinore. Marrëdhënia 
ndërmjet gjinisë dhe qëndrimit ndaj kuotës 
gjinore ishte statistikisht domethënëse (Tabela 
25). Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të ishin 
dakord me kuotën. Konkretisht, 98,54 për qind e 
grave (n = 203) dhe 84,31 për qind e burrave (n = 
172) raportuan se ishin dakord me kuotën gjinore 
(Figura 14). 

rezultatet e analizës së regresionit treguan se 
gjinia përbënte një parashikues të rëndësishëm 
të qëndrimeve ndaj kuotës gjinore. Gratë kishin 
më shumë gjasa se burrat të ishin dakord me 
kuotën gjinore. ndërsa numri i mandateve të 
këshilltarëve ishte në raport të zhdrejtë me 
pajtimin me kuotën (Tabela 57). Këshilltarët me 

përvojë më të gjatë në këshill, si dhe ata nga 
zonat urbane, kishin më pak gjasa të ishin dakord 
me kuotën gjinore. 

afërsisht 24 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (n = 96) ishin dakord me pohimin 
“Kuota gjinore ka dëmtuar interesat e burrave.” 
Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të ishin 
dakord me këtë pohim. Konkretisht, 29,41 për 
qind e grave (n = 60) dhe 17,65 për qind e burrave 
(n = 36) ishin dakord me pohimin “Kuota gjinore 
ka dëmtuar interesat e burrave” (Figura 15).

afërsisht 38 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (n = 153) ishin dakord me pohimin 
“Kuota gjinore ka çuar në përzgjedhjen e grave 
të pakualifikuara.” Burrat kishin më shumë gjasa 
se gratë të ishin dakord me këtë pohim (Tabela 
24). Konkretisht, 54,41 për qind e burrave (n = 
111) dhe 20,49 për qind e grave (n = 42) ishin 
dakord me pohimin “Kuota gjinore ka çuar në 
përzgjedhjen e grave të pakualifikuara” (Figura 
16). Këshilltarët dhe këshilltaret e arsimuara 
kishin më shumë gjasa të ishin dakord me këtë 
pohim.

Shumica e këshilltareve dhe këshilltarëve ishin 

Figura 16: “Kuota gjinore ka çuar në përzgjedhjen e grave 
të pakualifikuara” sipas gjinisë

20.49%

GRA BURRA

54.41%



46  |  Kuota Gjinore dhe Përfaqësimi Thelbësor i Grave në Këshillat Bashkiakë në Shqipëri

dakord me pohimet se kuota gjinore do të 
përmirësojë situatën e grave dhe vajzave (97,06 
për qind), do të përmirësojë marrëdhëniet 
ndërmjet këshilltarëve (94,10 për qind), do të 
zvogëlojë tensionet politike (91,15 për qind), 
dhe do të çojë në një përfaqësim më të mirë të 
interesave të komunitetit (89,46 për qind). një 
numër disi më i vogël këshilltarësh ishin dakord 
me pohimin se kuota gjinore do të çojë në 
qeverisje më të hapur dhe transparente (81,82 
për qind). Ekzistonte më shumë skepticizëm 
për sa i përket ndikimit të kuotës gjinore në 
cilësinë e qeverisjes (Figura 17).

në përgjithësi, gratë raportuan ndikime më 
pozitive të kuotës se sa burrat. i vetmi pohim 
për të cilin nuk kishte dallime statistikisht 
domethënëse ndërmjet grave dhe burrave 
ishte “Kuota gjinore do të çojë në zvogëlimin 
e tensioneve politike brenda këshillit.” Me 
fjalë të tjera, perceptimet e grave dhe burrave 
përgjithësisht konvergojnë për sa i përket 
ndikimit të kuotës gjinore në tensionet politike.

Kuptime të mëtejshme të 
qëndrimeve ndaj kuotës gjinore
Si shpjegim për qëndrimet e tyre ndaj 
kuotës gjinore, gratë përmendën “cilësitë 
e grave,” mundësitë që paraqet kuota, dhe 
përfaqësimin e interesave të grave. në mënyrë 
të ngjashme, edhe burrat përmendën “cilësitë 
e grave” dhe “përfaqësimin e interesave të 
grave”. Megjithatë, burrat nuk e konsideronin 
kuotën si një mekanizëm për t’i dhënë fund 
ciklit të përjashtimit të grave nga politika. 
përkundrazi, ata e konsideronin kuotën gjinore 
si një mekanizëm që minon meritokracinë. 
përveç kësaj, burrat dhanë edhe një numër 
argumentesh të tjera kundër kuotës.

 “Cilësitë e grave.” në theksimin e cilësive të 
tyre, gratë bënin krahasime me burrat. ato 
përmendën se krahasuar me burrat, gratë janë 
më afër komunitetit dhe, si rrjedhojë, i kuptojnë 

më mirë problemet e komunitetit. përveç kësaj, 
gratë janë më tolerante, më të ndjeshme, më 
të afta, më të vendosura, më të ndershme, 
më të përkushtuara, më të përgjegjshme, më 
novatore, më të kualifikuara dhe punëtore. 
Gratë janë më pak të korruptuara, zbusin 
vendimmarrjen dhe politikën, marrin vendime 
më të mira, kanë aftësi komunikuese dhe 
menaxhuese më të mira, janë më pak egoiste, 
nxisin debatin dhe propozojnë zgjidhje më të 
mira, dhe sjellin një frymë tjetër në diskutime. 
po kështu gratë luajnë rolin e rregullatorit të 
marrëdhënieve brenda këshillit. ato gjithashtu 
ndihmojnë në stabilizimin e situatave të 
vështira, sidomos të konflikteve. një nga gratë 
në këshillin bashkiak të Shijakut, që kishte 
pozitë drejtuese në një organizatë partie, tha: 
“Burrat duan të ngjisin shkallët e karrierës, kurse 
gratë janë më të kujdesshme. ato punojnë më 
mirë për trajtimin e problemeve të komunitetit 
në këshill.” 

ndërkohë, burrat përmendën se gratë janë 
më paqësore, të përgjegjshme, novatore, 
tolerante, serioze, të kualifikuara, objektive, dhe 
të përkushtuara për zgjidhjen e problemeve. 
përveç këtyre, gratë janë më pak të korruptuara, 
kanë aftësi më të mira komunikuese dhe i 
shërbejnë më mirë komunitetit. Gratë ndikojnë 
në atmosferën e këshillit, duke e bërë atë më 
paqësore. 

Mundësitë për t’i dhënë fund ciklit të 
përjashtimit. argumenti i ‘mundësive’ 
thekson se kuota do të krijojë më shumë 
hapësirë për gratë dhe, si rrjedhojë, do t’i japë 
fund përjashtimit të tyre nga politika. Gratë 
argumentuan se kuota ofronte mundësi për të 
hyrë në këshill, për të përfaqësuar interesat e 
komunitetit, për ta ngritur zërin, për të treguar 
vlerat e tyre dhe për t’u shprehur. Sipas grave, 
kuota ka ndihmuar në kapërcimin e pengesave 
të rrënjosura thellë, të cilat ndryshe nuk do 
të kishin mundur t’i kapërcenin. një nga 
gratë me pozitë të lartë në Forumin e Grave, 
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anëtare partie prej 12 vjetësh, tha: “në një 
shoqëri patriarkale, kjo është mënyra për t’i 
bërë gratë të marrin pjesë në vendimmarrje. 
përndryshe, ato nuk do të jenë të dukshme 
në politikë.” në mënyrë të ngjashme, një grua 
me 25 vjet përvojë si anëtare partie e cilësoi 
kuotën gjinore si “të domosdoshme në një 
shoqëri mashkullore.” një tjetër grua me pozitë 
drejtuese në një forum rinor tha: “rrethana të 
skajshme kërkojnë masa të skajshme.” Kuota 
gjinore konsiderohej si shumë e rëndësishme 
veçanërisht në zonat rurale. një nga gratë, 
anëtare e re partie, e zgjedhur në këshill në 
vitin 2015 dhe që jetonte në fshat, tha: “ajo 
[kuota gjinore] është e rëndësishme në zonat 
rurale, sepse vetëm pak gra angazhohen për 
shkak të mentalitetit dhe të largësisë.” ajo tha 
se kuota gjinore i krijoi hapësirën për t’u bërë 
pjesë e këshillit bashkiak.

Përparimi i të drejtave të njeriut. një 
argument që përdorej shpesh si nga gratë 
edhe nga burrat ishte se kuota është një mjet 
për përparimin e të drejtave të grave. Gratë 
përbëjnë gjysmën e popullatës së botës dhe, 
si rrjedhojë, duhet të përbëjnë edhe 50 për 
qind të vendeve në këshillat bashkiakë. Disa 
nga komentet e tyre ishin: “Kuota është e 
detyrueshme për të parandaluar shkeljen e të 
drejtave të njeriut,” “është detyrim ligjor,” “ne 
jemi të barabartë: 50 për qind gra, 50 për qind 
burra,” “Gratë përbëjnë 50 për qind të popullatës 
dhe duhet të kenë përfaqësim prej 50 për 
qind,” “Të dyja gjinitë duhet të përfaqësohen 
në këshill.” Barazia gjinore shpesh diskutohej 
në kontekstin e integrimit në BE.

Përfaqësimi i interesave të grave. argumenti 
i përfaqësimit thekson se një prani më e 
madhe e grave do të sjellë një përfaqësim më 
të mirë të interesave të tyre. Si gratë, ashtu 
edhe burrat kishin diskutuar për përfaqësimin 
e grave. një nga gratë në këshillin e Finiqit 
tha: “Gratë i përfaqësojnë më mirë interesat e 
grave.” po kështu, një nga gratë në këshillin e 

Kamzës tha: “Kjo është mundësi për gratë që të 
shprehin idetë e tyre. askush tjetër nuk mund 
t’i përfaqësojë interesat e tyre më mirë se ato 
vetë.” përveç kësaj, kjo do të sjellë edhe rritjen e 
ndërgjegjësimit për problemet që hasin gratë 
në komunitet, çka do të çojë në përpjekje më 
të mëdha për zgjidhjen e problemeve. një nga 
gratë e këshillit të Kukësit tha: “përfaqësimi nga 
gratë do të rrisë zërin e grave dhe do të bëjë 
të dëgjohen problemet e tyre.” një grua tjetër 
nga këshilli i Kukësit përmendi që “problemet 
që hasin gratë dhe vajzat do të trajtohen 
dhe zgjidhen.” një këshilltare në Kurbin tha: 
“Komuniteti duhet të dëgjojë çka mendojnë 
gratë dhe vajzat.”

po kështu, edhe burrat theksuan se gratë do t’i 
përfaqësojnë më mirë interesat e tyre. një nga 
burrat në këshillin e Fierit tha: “ato  [gratë] kanë 
mundësi të tregojnë aftësitë e tyre. ne jemi të 
barabartë.” në mënyrë të ngjashme, një burrë 
nga këshilli i Korçës përmendi që “Gratë i dinë 
më mirë problemet e tyre.”

Rezultatet. Gratë përmendën se rritja 
e pranisë së tyre në këshill do të sjellë 
rezultatet e mëposhtme: do të përmirësohet 
vendimmarrja; politika do të jetë më pak e 
korruptuar; do të identifikohen zgjidhje më të 
mira për sfidat vendore; do të ketë qëndrime 
më pozitive ndaj grave; do të përmirësohen 
marrëdhëniet ndërmjet këshilltarëve; do të 
zbutet gjuha e përdorur; do të dëgjohen 
zëri dhe problemet e grave; do të trajtohet 
problemi i diskriminimit me bazë gjinore; do të 
përmirësohet përfaqësimi i komunitetit; do të 
përmirësohet komunikimi ndërmjet grave dhe 
burrave; do të përmirësohet cilësia e qeverisjes; 
do të pakësohet numri i konflikteve në këshill; 
do të përmirësohet toleranca dhe mirëkuptimi 
për zgjidhjen e problemeve; dhe problemet 
do të bashkërendohen më mirë. një nga gratë, 
sociologe dhe anëtare e komisionit të arsimit, 
tha: “Barazia gjinore nuk është thjesht një 
qëllim. ajo është parakusht për zhvillim dhe 
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mirëqeverisje të qëndrueshme.”

Burrat theksuan disa rezultate pozitive që sjell 
rritja e pranisë së grave në këshill. Konkretisht, 
ata përmendën se këshilli do të jetë më paqësor; 
do të përmirësohet cilësia e diskutimeve; do 
të përmirësohet cilësia e vendimmarrjes; do 
t’i vihet fre korrupsionit; do të nxitet drejtësia; 
do të dëgjohet zëri i grave; do të përmirësohet 
përfaqësimi; do të trajtohen problemet e grave; 
do të përmirësohet atmosfera në këshill; këshilli 
do të bëhet më tolerant; do të zbuten tensionet 
politike; do të zbutet toni i komunikimit; burrat 
do të jenë më të kujdesshëm me gjuhën që 
përdorin; do të rritet transparenca në këshill; 
do të shtohet diversiteti; do të propozohen 
strategji të reja për zhvillim; do të zgjidhen 
më shumë probleme; do të përmirësohet 
bashkëpunimi; dhe pushteti do të shpërndahet 
në mënyrë më të barabartë. 

Kundërshtimet ndaj kuotës gjinore. në disa 
raste gratë ishin skeptike ndaj kuotës gjinore. 
Skepticizmi kishte të bënte kryesisht në lidhje 
me rrugën e hyrjes së grave në këshillat 
bashkiakë. “prezantimi i kuotës gjinore është i 
nevojshëm për përfshirjen e grave në politikë 
dhe vendimmarrje,” tha njëra nga gratë, që 
kishte katër vjet përvojë në parti. pastaj shtoi: 
“por kuota duhet të shoqërohet nga cilësia.” 
një grua tjetër, me 20 vjet përvojë në parti 
dhe mbante pozitën e sekretares, tha: “Jam 
dakord me kuotën, por mendoj se të gjitha 
gratë duhet të kenë mundësi të barabarta për 
t’u zgjedhur.” Gratë ngritën shqetësimin se 
drejtuesit e partisë kanë reaguar ndaj kërkesës 
për zbatimin e kuotës gjinore duke zgjedhur 
gra që u shërbejnë interesave të tyre. një nga 
koordinatorët kombëtarë, i zgjedhur në këshill 
për herë të parë në vitin 2015, tha: “Ky [rregull] 
është detyrim; ai nuk shpreh shqetësimin për 
cilësi dhe angazhim të vërtetë.” 

Gratë gjithashtu ngritën shqetësimin se rritja e 
numrit të grave nuk do të përkthehet në rritjen 

e pushtetit të tyre. ato dhanë dy shpjegime. 
Së pari, burrat kanë më shumë përvojë dhe 
besim në vetvete. një nga gratë, që kishte 
gjashtë vjet përvojë në parti, tha: “Teorikisht, 
kuota gjinore 50 për qind është shumë e 
mirë, por në bashkinë tonë nuk po zbatohet. 
Burrat ende mbizotërojnë; ata kanë besim të 
madh në vetvete nga përvoja që kanë.” Së dyti, 
gratë e shohin pjesëmarrjen e tyre në këshill 
si një favor që duhet t’ua kthejnë burrave (pra 
drejtuesve të partisë). ato mendojnë se janë 
të detyruara të mbrojnë interesat e burrave. 
një nga gratë me katër vjet përvojë në parti 
e shprehu shqetësimin e saj në këtë mënyrë: 
“Jam skeptike, se në këtë kontekst gratë janë 
edhe më të nënshtruara ndaj burrave.”

në kundërshtimet e tyre për kuotën gjinore, 
burrat ngritën katër argumente. argumenti 
i parë ishte se gratë nuk janë të kualifikuara. 
përveç kësaj, atyre u mungojnë shprehitë për 
një karrierë të suksesshme në politikë. një nga 
burrat, që ishte zgjedhur katër herë në këshill, 
tha: “Gratë që hyjnë në politikë nuk janë të 
kualifikuara; ato nuk punojnë, nuk luftojnë 
për vendin, e gjejnë gati.” Shumë përmendën 
se gratë nuk janë aktive në politikë. “Besoj në 
parimin e përzgjedhjes në bazë të aftësive dhe 
burrat janë më aktivë si në politikë dhe kudo,” 
tha një nga burrat, me tetë vjet përvojë në parti 
dhe kryetar i degës së partisë. një burrë tjetër, 
i zgjedhur në këshill në vitin 2015, tha: “Gratë 
nuk janë shumë të angazhuara me problemet 
e shoqërisë dhe kuota 50 për qind dëmton 
burrat që janë aktivë dhe e meritojnë të jenë në 
këshill.” Shumë ngritën shqetësimin se kuota 
do të çojë në “këshilla jo kompetentë.” 

argumenti i dytë i referohet dallimeve biologjike 
ndërmjet meshkujve dhe femrave. Këto dallime 
u përdorën për të përligjur dallimet në pushtet 
ndërmjet grave dhe burrave në këshill. një 
nga këshilltarët e zgjedhur në vitin 2015 tha: 
“Gratë dhe burrat kanë disa dallime biologjike. 
Burrat janë më të fuqishëm se gratë.” një tjetër 
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e cilësoi vendimmarrjen si “punë burrash”. një 
nga këshilltarët, me 25 vjet përvojë në parti 
dhe tri mandate në këshill tha: “Duhet të ketë 
më pak gra sepse ato lindin fëmijë dhe e lënë 
vendin bosh.” 

argumenti i tretë ishte se kuota gjinore minon 
meritokracinë. “Burrave u hiqet e drejta për të 
kandiduar për anëtarë të këshillit bashkiak,” tha 
një nga këshilltarët, që ishte njëkohësisht edhe 
sekretar partie. pastaj shtoi: “Çdo gjë duhet 
mbështetur në meritat.” një këshilltar tjetër 
që kishte pozitë drejtuese në një degë partie, 
13 vjet përvojë në parti, si dhe tri mandate në 
këshill, theksoi se për shkak të kuotës gjinore 
50 për qind, burrat me përvojë në zonat rurale 
janë zëvendësuar me gra pa përvojë. ai tha: 
“partitë e vogla në zonat rurale hasin vështirësi 
në zbatimin e ligjit sepse nuk janë angazhuar 
burrat që kanë njohuri dhe kapacitet më të 
madh.” Shqetësimi se “grave u mungon cilësia” 
u ngrit sidomos për zonat rurale.

argumenti i katërt është se rruga e grave për në 
këshillin bashkiak kalon përmes drejtuesve të 
partisë; si pasojë gratë i japin llogari drejtuesit 
të partisë dhe jo komunitetit. Ky shqetësim u 
ngrit vetëm për burrat, jo për gratë. një nga 
këshilltarët me përvojë të gjatë në parti tha: 
“Gratë caktohen nga drejtuesit e partisë; ato 
nuk përzgjidhen në bazë të aftësive të tyre.”

Pasqyrimi i problemeve të 
grave dhe vajzave në agjendën 
e këshillit bashkiak 
Temat e diskutuara në këshill

Temat më të diskutuara në këshillat bashkiakë 
ishin: zhvillimi ekonomik (62,93 për qind), arsimi 
(60,24 për qind), ndihma ekonomike (57,56 për 
qind), furnizimi me ujë (51,95 për qind), bursat 
(50,73 për qind), dhe investimet publike (47,56 
për qind). Temat më pak të diskutuara ishin 
rendi dhe ligji (19,56 për qind), turizmi (22,93 

për qind), bujqësia dhe blegtoria (26,34 për 
qind), sportet (26,59 për qind), kultura (27,80 
për qind), dhe komunikimi me banorët e 
komunitetit (29,76 për qind). ndër temat e tjera 
të diskutuara në këshill ishin: transporti, pronat, 
shërbimet urbane, transporti urban, projektet 
për rininë, familjet e përfshira në gjakmarrje, 
dhe zgjidhja e problemit të qenve të rrugës.

Burrat kishin më shumë gjasa se gratë të 
diskutonin tema si zhvillimi ekonomik, bizneset 
vendore, furnizimi me ujë, bujqësia dhe 
blegtoria, investimet publike, rendi dhe ligji, 
turizmi, sportet, dhe shërbimi i mirëmbajtjes 
së rrugëve. Gratë kishin më shumë gjasa se 
burrat të diskutonin tema si arsimi (Tabela 26). 
57,09 për qind e numrit të përgjithshëm të 
këshilltarëve dhe këshilltareve që diskutuan 
për temën e arsimit ishin gra.

Edhe pasi u morën parasysh karakteristikat 
individuale, gjinia mbetej një parashikues i 
rëndësishëm i numrit të temave të diskutuara 
në këshill. Krahasuar me burrat, gratë 
raportuan më pak tema të diskutuara në këshill. 
Këshilltaret dhe këshilltarët me pozita drejtuese 
në komisione raportuan se kishin diskutuar më 
shumë tema se ata që ishin thjesht anëtarë apo 
që kishin ndonjë pozitë tjetër.

Problemet kryesore me të cilat 
përballen gratë dhe vajzat në 
komunitet
problemet kryesore të raportuara nga 
këshilltarët ishin: papunësia (92,20 për qind), 
varfëria (72,44 për qind), përfaqësimi i ulët 
i grave në vendimmarrje (49,63 për qind), 
dhuna në familje (48,54 për qind), mungesa 
e mbështetjes për bizneset e grave (41,95 për 
qind), dhe diskriminimi në tregun e punës 
(30,00 për qind). 

Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të 
raportonin për problemin e dhunës në familje: 
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58,74 për qind e grave (n = 121) dhe 38,24 
për qind e burrave (n = 78) raportuan për 
problemin e dhunës në familje. Gjithashtu, 
gratë kishin më shumë gjasa se burrat të 
përmendnin problemin e qasjes së dobët në 
shërbimet shëndetësore (Tabela 28).

probleme të tjera përfshijnë: mungesa e 
mbështetjes sociale, stereotipat gjinorë, 
mungesa e arsimit profesional, mungesa 
e mbështetjes për gratë e veja, mungesa e 
mbështetjes për fëmijët me aftësi të kufizuara 
dhe nënat e tyre, qëndrimet diskriminuese 
të banorëve të komunitetit që i konsiderojnë 
gratë dhe vajzat si inferiore.

Çështjet kryesore të trajtuara 
në këshill
problemet kryesore të trajtuara në këshill ishin: 
papunësia (86,55 për qind), varfëria (66,07 
për qind), dhuna në familje (38,12 për qind), 
mungesa e mbështetjes për bizneset e grave 
(32,29 për qind), dhe mungesa e strehimit 
social (27,80 për qind). Gratë kishin më shumë 
gjasa se burrat të përmendnin mungesën e 
mbështetjes për bizneset e grave.

Investimet publike
Shumica e këshilltareve dhe këshilltarëve kishin 
kërkuar përmirësimin e rrugëve (65,36 për 
qind), të sistemeve të furnizimit me ujë (64,86 
për qind), shkollave (58,97 për qind), sistemit të 
kanalizimeve (53,94 për qind), kopshteve (41,28 
për qind) dhe çerdheve të fëmijëve (33,42 për 
qind). në përgjithësi, gratë kishin më pak gjasa 
se burrat të kërkonin investime publike. Ky 
konkluzion mbetej i vërtetë edhe pas marrjes 
parasysh të karakteristikave individuale. 

Megjithatë, krahasimi i investimeve të kërkuara 
nxori në pah disa dallime. Burrat kishin më 
shumë gjasa se gratë të kërkonin përmirësime 
në sistemin e ujësjellësit, kanalizimeve, 

ujitjes, rrugëve dhe qendrave sportive. Gratë 
kishin më shumë gjasa se burrat të kërkonin 
përmirësimin e shkollave dhe kopshteve të 
fëmijëve (Tabela 32).

përmirësime të tjera të kërkuara: riparimi i një 
ndërtese të vjetër që ishte përdorur dikur për 
prostitucion dhe drogë; rindërtimi i ndërtesës 
së bashkisë; përmirësimi i transportit publik; 
ndërtimi i një qendre për të rinjtë e të rejat dhe 
një strehe për viktimat e trafikimit.

Shumica e këshilltareve dhe këshilltarëve 
raportuan se ishin miratuar investimet e 
mëposhtme publike: rrugët (57,64 për qind), 
sistemi i ujësjellësit (55,91 për qind), shkollat 
(51,23 për qind), sistemi i kanalizimeve (45,57 
për qind), kopshtet (32,76 për qind), dhe 
çerdhet e fëmijëve (25,62 për qind). Kishte një 
marrëdhënie të fortë ndërmjet investimeve 
publike të kërkuara dhe të miratuara.

Marrëdhëniet me këshilltarët
Këshilltaret dhe këshilltarët raportuan se kishin 
marrëdhënie më të mira me kolegët nga e 
njëjta parti, ndjekur nga ata që i përkisnin 
së njëjtës aleancë politike. Këshilltaret dhe 
këshilltarët raportuan marrëdhënie më të 
këqija me kolegët që i përkisnin opozitës 
Gratë raportuan marrëdhënie më të mira me 
këshilltarët se sa burrat. Krahasuar me burrat, 
gratë raportuan marrëdhënie më të mira me 
këshilltarët e së njëjtës gjini që i përkisnin 
opozitës. Gratë i dhanë një vlerë mesatare 
prej 4,37 (DS = 0,72) marrëdhënies së tyre 
me gratë që i përkisnin opozitës. ndërkohë, 
burrat i dhanë një vlerë mesatare prej 4,10 (DS 
= 0,84) marrëdhënies së tyre me kolegët që i 
përkisnin opozitës. Megjithatë, ky dallim nuk 
u vu re në marrëdhënien e grave këshilltare 
me këshilltarët që i përkisnin opozitës. Burrat 
i dhanë një vlerë mesatare prej 4,20 (DS = 0,78) 
marrëdhënies së tyre me gratë e opozitës. në 
mënyrë të ngjashme, gratë i dhanë një vlerë 
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mesatare prej 4,20 (DS = 0,81) marrëdhënies së 
tyre me burrat që i përkisnin opozitës (Tabela 
36). 

rezultatet nuk ndryshuan as pasi u morën 
parasysh karakteristikat e nivelit individual. 
Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të 
raportonin marrëdhënie më të mira me 
këshilltaret, pavarësisht nga partia politike së 
cilës i përkisnin. në përgjithësi, gratë kishin më 
shumë gjasa se burrat të raportonin se kishin 
marrëdhënie të mira në këshill.

Përvoja në këshill
afërsisht 87 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve raportuan se e ngrenë zërin në 
këshill. Burrat kishin më shumë gjasa se gratë të 
raportonin se e ngrenë zërin. Konkretisht, 95,10 
për qind e burrave (n = 194) dhe 78,05 për qind 
e grave (n = 160) raportuan se e ngrenë zëri 
në këshill. 28,36 për qind e këshilltareve dhe 
këshilltarëve (n = 116) raportuan se të tjerët 
ua ndërpresin fjalën gjatë takimeve të këshillit. 
përqindje të përafërta të grave dhe burrave, 
përkatësisht 28,29 për qind dhe 28,43 për qind, 
raportuan se të tjerët ua ndërpresin fjalën në 
takimet e këshillit (Tabela 37).

Bashkëpunimi në këshillin 
bashkiak
40,49 për qind e këshilltareve dhe këshilltarëve 
(n = 166) raportuan se janë përfshirë në nisma 
bashkëpunimi. 37,86 për qind e grave (n = 78) 
dhe 43,14 për qind e burrave (n = 88) raportuan 
se marrin pjesë në nisma bashkëpunimi (Figura 
18).

Dallimi ndërmjet grave dhe burrave nuk ishte 
statistikisht domethënës (Tabela 40). Shumica 
e këshilltareve dhe këshilltarëve raportuan se 
kishin bashkëpunuar me të gjithë këshilltaret 
dhe këshilltarët, pavarësisht nga gjinia dhe 
partia e tyre politike. Vlera mesatare e nismave 

të bashkëpunimit ishte 2,33 (DS = 1,68, 
diapazoni: 1-15). 

Gratë raportuan pjesëmarrje në nisma 
bashkëpunimi që fokusohen në çështje si 
zhvillimi rural, fëmijët me aftësi të kufizuara 
dhe familjet e tyre (sidomos nënat), bursat 
për nxënësit dhe studentët, mundësitë e 
punësimit, dhuna në familje, shërbimet publike, 
taksat urbane, transparenca dhe rregulloret e 
brendshme, investimet publike, arsimi, qasja në 
informacion, strehimi social, transporti publik, 
mbështetja për biznesin, mbështetja për 
bizneset e grave, ndihma ekonomike, hapësirat 
publike, sportet, mbrojtja e mjedisit, turizmi, 
organizatat e grave, dhe buxhetimi gjinor. 
Burrat raportuan për pjesëmarrje në nisma 
bashkëpunimi që fokusohen tek zhvillimi rural, 
mbështetja për fëmijët me aftësi të kufizuara 
dhe familjet e tyre, bursat për nxënësit dhe 
studentët, shërbimet publike, taksat urbane, 
investimet publike, arsimi, strehimi social, 
transporti publik, ndihma ekonomike, sportet, 
mbrojtja e mjedisit, turizmi, titujt e nderit, 
kultura, dhe mbrojtja e konsumatorit. Fokusi 
i nismave të bashkëpunimit të grave shtrihet 
edhe tek dhuna në familje, mbështetja për 
bizneset e grave, organizatat e grave, dhe 
buxhetimi gjinor (për hollësi të mëtejshme shih 
Shtojcën 6).

Nisma bashkëpunimi që 
trajtojnë problemet e hasura 
nga vajzat dhe gratë në 
komunitet
51,81 për qind e këshilltareve dhe këshilltarëve 
(n = 86) që kanë marrë pjesë në nisma 
bashkëpunimi raportuan se nisma të tilla kanë 
trajtuar problemet që hasin vajzat dhe gratë 
në komunitet. Gratë kishin më shumë gjasa 
se burrat të raportonin se kanë marrë pjesë 
në këto nisma (Tabela 40). 65,38 për qind e 
grave (n = 51) dhe 39,77 për qind e burrave (n 
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= 35) raportuan se kishin marrë pjesë në nisma 
bashkëpunimi për trajtimin e problemeve 
të hasura nga vajzat dhe gratë në komunitet 
(Figura 19). 

59,30 për qind e anëtarëve të këshillit (n = 51) 
që kanë marrë pjesë në  nisma bashkëpunimi 
për trajtimin e problemeve të grave dhe 
vajzave në komunitet ishin gra. Vlera mesatare 
e nismave të bashkëpunimit për trajtimin e 
problemeve të grave dhe vajzave në komunitet 
ishte 2,06 (DS = 1,38, diapazoni: 1-6). Dallimi 
ndërmjet grave dhe burrave për sa i përket 
numrit të nismave të bashkëpunimit nuk ishte 
statistikisht domethënës (Tabela 42).

nismat e bashkëpunimit të grave fokusoheshin 
në çështje si strehimi social, punësimi, 
aktivitete të përbashkëta, dhuna në familje, 
bizneset e grave, transporti publik, trajnimi i 
grave në zonat rurale, buxhetimi gjinor, ndihma 
ekonomike për gratë e veja, veprimtaritë 
ndërgjegjësuese, pensionet e pleqërisë për 
gratë, fëmijët me aftësi të kufizuara dhe nënat 
e tyre, shërbimet shëndetësore, bashkëpunimi 
me komunitetin, romët, jetimët. një nga nismat 
e bashkëpunimit të grave fokusohej në krijimin 

e një fondi për gratë. nismat e bashkëpunimit 
të ndërmarra nga burrat fokusoheshin në 
çështje si strehimi social, punësimi, dhuna në 
familje, bizneset e grave, dhe transporti publik 

(për hollësi të mëtejshme shih Shtojcën 7).

Organizimi i dëgjesave 
publike dhe bashkëpunimi me 
organizatat e shoqërisë civile
Dëgjesat publike

48,78 për qind e këshilltareve dhe këshilltarëve 
(n = 200) raportuan se këshilli i tyre ka 
organizuar dëgjesa publike. 29,58 për qind 
e këshilltareve dhe këshilltarëve (n = 121) 
raportuan se kishin iniciuar organizimin e 
dëgjesave publike. Megjithatë, ky i fundit mund 
të jetë një vlerësim pak i tepruar. Kjo sepse në 
disa raste këshilltarët/et i quanin dëgjesat 
publike si nisma të ndërmarra në komunitet 
dhe jo në këshill. Dallimi ndërmjet grave dhe 
burrave nuk ishte statistikisht domethënës 
(Tabela 44). numri mesatar i dëgjesave publike 
të iniciuara nga këshilltarët/et ishte 4,29 (DS = 
4,09, diapazoni: 1-30). 

Figura 18: Pjesëmarrja në nisma bashkëpunimi sipas 
gjinisë

37.86%

GRA BURRA

43.14%

Figura 19: Pjesëmarrja në nisma bashkëpunimi për 
trajtimin e problemeve të grave dhe vajzave në 
komunitet sipas gjinisë

65.38%

GRA BURRA

39.77%
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Figura 21: Pjesëmarrja në programe për ndërtimin e 
kapaciteteve sipas gjinisë

64.08%

GRA BURRA

44.61%

Figura 20: Bashkëpunimi me organizata të shoqërisë 
civile sipas gjinisë

32.68%

GRA BURRA

32.34%

Gratë raportuan pjesëmarrjen e aktorëve të 
mëposhtëm: studentë, banorë të lagjes, bujq, 
gra dhe vajza, të rinj e të reja, pronarë biznesesh, 
mësues/e, të moshuar,  organizata të shoqërisë 
civile, arkitektë urbanë, atletë, administratorë, 
përfaqësues nga komuniteti rom, specialistë, 
kryetarë fshati, gra biznesmene, organizata 
që fokusohen në mbrojtjen e mjedisit, mediat 
vendore, të pastrehë, dhe punonjës të bashkisë. 
Burrat raportuan pjesëmarrjen e aktorëve të 
mëposhtëm: banorë të lagjes, administratorë, 
gra, komuniteti rom dhe egjiptian, pronarë 
biznesesh, kryetarë fshati, punonjës të 
bashkisë, grupe rinore, të moshuar, persona 
me aftësi të kufizuara, njerëz që jetojnë në 
varfëri, specialistë, organizata të shoqërisë 
civile, banorë të zonave rurale dhe çiklistë. 

Bashkëpunimi me organizatat 
e shoqërisë civile
32,52 për qind e këshilltareve dhe këshilltarëve 
(n = 130) raportuan se kishin bashkëpunuar me 
organizata të shoqërisë civile. Dallimi ndërmjet 
grave dhe burrave nuk ishte statistikisht 
domethënës (Tabela 44). 32,68 për qind e 

grave (n = 67) dhe 32,34 për qind e burrave (n 
= 66) raportuan se kishin bashkëpunuar me 
organizata të shoqërisë civile (Figura 20).

Fokusi i përpjekjeve të grave për bashkëpunim 
me organizata të shoqërisë civile ishin mbrojtja 
e mjedisit, mbështetja për personat me aftësi 
të kufizuara, mbrojtja e të drejtave të fëmijëve, 
barazia gjinore, fushatat e ndërgjegjësimit 
për dhunën në familje, roli i grave në këshill, 
bashkëpunimi ndërmjet këshilltarëve, 
përfaqësimi i grave në vendimmarrje, bujqësia, 
arsimi, prindërimi, kultura, çështje të mjedisit, 
mbrojtja e mjedisit, ndihma dhe informacioni 
shëndetësor, organizatat e rinisë, angazhimi 
rinisë në hartimin e buxhetit të bashkisë, nxitja 
e biznesit, arsimi, rritja e ndërgjegjësimit, 
ndihma sociale dhe juridike, standardet e 
shërbimeve të ofruara nga bashkia, shërbimet 
për fëmijët me aftësi të kufizuara në kopshtet 
e fëmijëve, buxhetimi gjinor, fushatat e 
ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, shërbimet 
sociale, turizmi, shërbimet spitalore, problemet 
me të cilat përballet komuniteti LGBT dhe 
komuniteti rom.

përpjekjet e burrave për bashkëpunim me 
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organizata të shoqërisë civile janë fokusuar tek 
ndihma për familjet në nevojë (p.sh., shpërndarja e 
batanijeve, ushqimeve), kampet verore për fëmijët 
me aftësi të kufizuara, ushqimet biologjike, kultura 
dhe turizmi, përfshirja e rinisë në vendimmarrje, 
mbrojtja e mjedisit, menaxhimi i mbetjeve 
urbane, personat me aftësi të kufizuara, mirëqenia 
e komunitetit, gratë në vështirësi ekonomike, 
veprimtaritë shoqërore dhe kulturore, shërbimet 
shëndetësore, strehimi dhe ndihma ekonomike 
për romët, formimi profesional, të drejtat e njeriut, 
jetimët, personat me aftësi të kufizuara, e drejta e 
informimit, fushata ndërgjegjësuese për mbrojtjen 
e mjedisit, fushata ndërgjegjësuese për dhunën në 
familje, veprimtaritë kulturore, përfshirja e rinisë 
në zhvillim, bujqësia, zhvillimi rural, transparenca 
dhe financimet e projekteve të komuniteti.

Kishte raste kur këshilltarët raportonin se 
bashkëpunonin me organizata të shoqërisë 
civile, por bashkëpunimi i tyre kufizohej 
vetëm me pjesëmarrjen në seminare ose kurse 
trajnimi. Kishte gjithashtu raste ku mundësitë e 
bashkëpunimit paraqiteshin përmes vendit të 
punës. për shembull, një nga këshilltarët ishte ftuar 
në një fushatë ndërgjegjësuese si drejtor shkolle. 
Ose një këshilltare tjetër, mjeke me profesion, 
kishte bashkëpunuar me një strehë për viktimat 
e dhunës në familje për ofrimin e ndihmës dhe 
informacionit mjekësor.

Pjesëmarrja dhe zëri i 
komunitetit në takimet e këshillit 
bashkiak6

Banorët e komunitetit morën pjesë në 14 (nga 
30) takime të këshillave. Gjithsej në takime morën 
pjesë 72 banorë të komunitetit (30 gra dhe 42 
burra). në këshillat ku u zhvilluan takimet, numri 
mesatar i banorëve të komunitetit që ndoqën 

6 Gjetjet e paraqitura në këtë seksion mbështeten në 
vrojtimet e 30 takimeve të këshillave bashkiake.

takimet ishte 5 (diapazoni: 1-19; DS = 5,26). numri 
mesatar i grave dhe burrave ishte përkatësisht 2 
(diapazoni: 0-11; DS = 3) dhe 3 (diapazoni: 0-8; DS 
= 2,54). Banorët e komunitetit ngritën zërin vetëm 
në pesë takime. numri i banorëve të komunitetit 
që e ngritën zërin gjatë mbledhjeve të këshillit 
ishte 14. numri mesatar i fjalëve të folura nga 
banorët e komunitetit në këto pesë takime ishte 
325 (diapazoni: 8-936; DS = 386). në takimet 
e këshillave morën pjesë individë nga grupet 
e mëposhtme: të papunë, biznesmenë, bujq, 
studentë, përfaqësues të organizatave vendore, 
anëtarë të komisionit të qytetarëve, dhe një 
grup qytetarësh që kundërshtonin një vendim të 
këshillit (Tabela 65).

Planet për të ardhmen
50,49 për qind e këshilltareve dhe këshilltarëve 
(n = 207) raportuan se do të kandidonin përsëri 
për këshillin bashkiak, 12,93 për qind (n = 53) do 
të kandidonin për kryetar/e bashkie, dhe 36,59 
për qind (n = 150) për deputet/e në parlament. 
një numër i konsiderueshëm i këshilltarëve dhe 
këshilltareve aspironin për vende në qeverinë 
qendrore. Gratë kishin më pak gjasa se burrat 
të raportonin se do të kandidonin për kryetar/e 
bashkie (Tabela 48). Këshilltaret dhe këshilltarët 
kishin më shumë gjasa të raportonin se do të 
kandidonin për kryetar/e bashkie nëse kishin 
nivele më të larta arsimimi dhe jetonin në zona 
urbane (Tabela 60).

Programet për ndërtimin e 
kapaciteteve
54,39 për qind e këshilltareve dhe këshilltarëve (n 
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= 223) kishin marrë pjesë në programe trajnimi.7 
Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të merrnin 
pjesë në programe trajnimi (Tabela 50). 64,08 
për qind e grave (n = 132) dhe 44,61 për qind e 
burrave (n = 91) raportuan se kishin marrë pjesë 
në programe për ndërtimin e kapaciteteve (Figura 
21). 

numri i mandateve kishte ndikim pozitiv tek 
pjesëmarrja në programe për ndërtimin e 
kapaciteteve. 

Këshilltaret dhe këshilltarët në zonat rurale 
kishin më pak gjasa të merrnin pjesë në trajnime 
krahasuar me ata në zonat urbane (Tabela 61).

Gratë kishin marrë pjesë në trajnime me tema si 
organizimi dhe funksionimi i këshillit bashkiak, roli 
i grave në vendimmarrje, përfshirja e të rinjve dhe 
të rejave në politikë, legjislacioni, vendimmarrja, 
barazia gjinore, menaxhimi i financave publike, 
rregullorja e këshillit, barazia gjinore, gratë 
drejtuese në politikë, cilësitë e këshilltarëve 
efektivë, roli i grave në vendimmarrje, buxhetimi, 
buxhetimi gjinor, organizimi i fushatave 
ndërgjegjësuese, të folurit publik, buxhetimi 
gjinor, roli i ri i qeverisjes vendore, taksat dhe 
tarifat vendore, reforma territoriale, pjesëmarrja 
e qytetarëve në vendimmarrje, komunikimi etik 
me komunitetin, bashkëpunimi me forca të 
ndryshme politike që mbështesin gratë në politikë, 
udhëheqja, gratë në media.

Burrat kishin marrë pjesë në trajnime që 
fokusoheshin tek qeverisja vendore, njohuritë 
ligjore, kompetencat dhe funksionimi i qeverisjes 
vendore, reforma territoriale, ligji i ri për qeverisjen 
vendore, marrëdhëniet ndërmjet bashkisë dhe 
komunitetit, organizimi i shoqatës së bashkive, 
rolet dhe përgjegjësitë e këshilltarëve, roli i 

7 Seanca trajnimi janë ofruar nga organizatat e mëposhtme: 
nDi, OSBE, DLDp, pnUD, Un Women, Shkolla Shqiptare e 
administratës publike, “Elita politike,” rrjeti i Grave Barazi në 
Vendimmarrje, USaiD, UniCEF, dhe Banka Botërore.

këshilltarëve në vendimmarrje, barazia gjinore dhe 
vendimmarrja, bashkëpunimi ndërmjet qeverisjes 
qendrore dhe asaj vendore, decentralizimi, 
menaxhimi financiar, financat publike, pjesëmarrja 
e komunitetit në vendimmarrje, dëgjesat publike, 
buxheti vendor dhe marketingu.
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ndonëse është ende shumë herët të nxirren 
përfundime për ndikimin e kuotës gjinore, ky 
studim hedh dritë mbi disa aspekte.

prezantimi i kuotës gjinore në vitin 2015 ndeshi 
në rezistencë. një nga strategjitë e përdorura 
nga burrat gjatë fushatës së zgjedhjeve të vitit 
2015 ishte largimi nga partitë e mëdha dhe 
anëtarësimi në parti të vogla ku kishin pushtet 
më të madh negociues, dhe si rrjedhojë, edhe 
mundësi më të mëdha për t’u zgjedhur. E 
njëjta strategji është raportuar nga Erebara 
(2015). Të dhënat tona tregojnë se kjo strategji 
është përdorur nga një grup i shumëllojshëm 
këshilltarësh: disa me përvojë të gjatë, ndërsa 

të tjerë me pak përvojë në parti. Megjithatë, 
nuk është e qartë se si ka ndikuar kuota gjinore 
në marrëdhëniet ndërmjet partive.

Gratë kishin më shumë gjasa se burrat të 
ishin dakord me kuotën gjinore. Vetëm tri 
gra u shprehën kundër kuotës, ndërkohë që 
numri i burrave kundër kuotës ishte 32. nëse 
gratë e perceptonin kuotën gjinore si një 
mundësi për t’i dhënë fund përjashtimit të 
grave nga politika, burrat e perceptonin atë 
si një mekanizëm që minon meritokracinë. 
Kundërshtimet vinin kryesisht nga burrat me 
përvojë të gjatë në këshill. Ky rezultat është 
në përputhje me konstatimet e autorëve të 

Qëllimi i këtij studimi ishte shqyrtimi i marrëdhënieve 
ndërmjet kuotës gjinore dhe përfaqësimit thelbësor të grave 
në këshillat bashkiake në Shqipëri. Ndryshimet e futura me 
kuotën gjinore në vitin 2015 ofrojnë një mundësi të mirë për 
të analizuar dallimet që do të sjellë prania e grave në këshillat 
bashkiake dhe komunitetin më të gjerë.

një mundësi
e mirë për
të analizuar 
dallimet

04. pëRfundime dhe diskutim
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tjerë që theksojnë se kuota gjinore kërcënon 
shpërndarjen ekzistuese të pushtetit politik 
(Beer & Camp, 2016; Krook, 2015, 2016). 
një konstatim tjetër është se ekzistonte 
skepticizëm për ndikimin e kuotës gjinore në 
cilësinë e qeverisjes. ndërkohë qëndrimet e 
këshilltareve dhe këshilltarëve përputheshin 
për sa i përket ndikimit të kuotës gjinore në 
atmosferën e përgjithshme dhe marrëdhëniet 
në këshill. 

një nga supozimet që përmendet rëndom 
është se gratë janë më pak të kualifikuara se 
burrat. Gjetjet e këtij studimi nuk e mbështesin 
këtë supozim. Gratë kanë nivel arsimor më të 
lartë se burrat. afërsisht 30 për qind e grave 
në këtë studim kishin diplomë Master, ndërsa 
përqindja ndër burrat ishte afër 21. po kështu, 
gratë kishin më shumë përvoja trajnimi se sa 
burrat. 64,08 për qind e grave dhe 44,61 për 
qind e burrave raportuan se kishin marrë pjesë 
në kurse trajnimi.

rezultatet tregojnë se gratë kanë dhënë 
ndihmesë të konsiderueshme në fushat e 
mëposhtme: Së pari, gratë kishin më shumë 
gjasa se burrat të propozonin projekt-vendime 
për përmirësimin e situatës së grave. Gratë 
propozonin projekt-vendime për çështje si 
parqet, kopshtet e fëmijëve, mundësitë e 
punësimit, ndihma ekonomike, mbështetja për 
biznesin, mbështetja për gratë në zonat rurale, 
strehimi social, dhe veprimtaritë e kohës së 
lirë për gratë. Së dyti, ndonëse kishin më pak 
gjasa se burrat të propozonin projekt-vendime, 
projekt-vendimet e propozuara nga gratë ishin 
më të shumëllojshme. Gratë reagonin më 
shumë për çështje si shërbimet shëndetësore, 
veçanërisht ato për gratë, mbështetja për 
bizneset e grave, personat me aftësi të 
kufizuara, LGBT, dhe të rinjtë. ndërkohë, burrat 
reagonin më shumë për fusha si fatkeqësitë 
natyrore dhe emergjencat, transporti, turizmi, 
titujt e nderit, kultura, sportet, dhe mbrojtja e 
kafshëve. Së treti, gratë kishin më shumë gjasa 
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se burrat të identifikonin dhunën në familje 
dhe qasjen e dobët në shërbimet shëndetësore 
si problemet kryesore me të cilat ndeshen gratë 
dhe vajzat në komunitet. Së katërti, në lidhje 
me investimet publike, gratë kishin më shumë 
gjasa se burrat të kërkonin përmirësimin e 
kushteve në shkollat dhe kopshtet e fëmijëve. 
Së pesti, krahasuar me burrat, gratë kishin 
më shumë gjasa të raportonin marrëdhënie 
më të mira me koleget e tyre nga opozita. Së 
gjashti, gratë kishin më shumë gjasa se burrat 
të raportonin se kishin marrë pjesë në nisma 
bashkëpunimi që trajtonin problemet e hasura 
nga vajzat dhe gratë në komunitet. në fokusin 
e nismave të bashkëpunimit të raportuara nga 
gratë përfshiheshin çështje si dhuna në familje, 
mbështetja për bizneset e grave, organizatat e 
grave, dhe buxhetimi gjinor.

Megjithatë, studimi nxjerr në pah disa 
shqetësime në lidhje me përfshirjen e grave 
në takimet e këshillit bashkiak. pavarësisht nga 
mënyrat e përdorura për matjen e përfshirjes 
së tyre, përfundimi i përgjithshëm është se 
gratë angazhohen më pak se burrat. Gratë 
kishin më pak gjasa se burrat të raportonin se e 
kishin marrë fjalën më shumë se 2 herë ose se 
flasin më shumë se 2 minuta. ndërkohë, burrat 
kishin më shumë gjasa se gratë të raportonin 
që kishin propozuar projekt-vendime ose 
se i kishin drejtuar kërkesa bashkisë ose 
sekretarit të këshillit bashkiak. Burrat, po 
kështu, kishin më shumë gjasa të raportonin 
se takoheshin me banorët e komunitetit ose që 
mbështeteshin tek banorët e komunitetit për 
informacion. Gratë kishin më shumë gjasa se 
burrat të mbështeteshin në drejtuesit e partisë 
për marrjen e informacionit. 

një nga shpjegimet për nivelet e ulëta të 
angazhimit të grave lidhet me përvojën e 
tyre në këto organe. Krahasuar me burrat, 
gratë kishin më pak përvojë në këshill dhe në 
parti. një shpjegim tjetër lidhet me rrugën e 

anëtarësimit të grave në këshill bashkiak. Gratë 
treguan disa histori se si ishin bërë anëtare të 
këshillit. Shpesh këto histori kishin një tipar të 
përbashkët: gratë bëheshin anëtare të këshillit 
për t’i bërë nder një burri, kryesisht babait 
apo bashkëshortit. historitë e mëposhtme 
ilustrojnë përvojat e dy grave të zgjedhura 
në këshill për herë të parë në vitin 2015. një 
nga gratë nuk ishte angazhuar në fushatë 
zgjedhore dhe nuk kishte organizuar takime 
me banorët e komunitetit. ajo tha: “Unë u 
përfshiva në politikë për shkak të babait. 
Babai im është simpatizant aktiv dhe i zjarrtë 
i një partie politike. Babai im donte të kishte 
ndikim në këshill, prandaj edhe u bëra anëtare 
e këshillit.” një grua tjetër tha se babai i saj 
merrej me politikë. “i bëra një nder babait, për 
hir të shokëve të tij. ai hyri në politikë për të më 
gjetur punë.” Kjo këshilltare nuk tregonte asnjë 
lloj interesi në takimet e këshillit bashkiak. 

ndikimi i burrave u konstatua edhe gjatë 
procesit të mbledhjes së të dhënave. Kishte 
disa raste kur gratë shkonin në intervistë me 
bashkëshortin. njëra nga gratë, kur i përgjigjej 
pyetjeve kthehej shpesh nga i shoqi dhe 
thoshte “ai e di më mirë”. ajo përmendi që “në 
këshill më ka regjistruar burri”. një grua tjetër, 
po ashtu kthehej nga i shoqi, duke e pyetur se 
sa vjet kishte qenë (ajo vetë) anëtare partie dhe 
sa ishte përfshirë në fushatën e zgjedhjeve të 
vitit 2015. 

Dragoti dhe bashkautorët (2011) konstatuan 
se në zgjedhjen e grave kandidate, drejtuesit 
e partisë nuk merrnin parasysh preferencat e 
organizatave të partisë që punojnë në bazë. 
ndonëse studimi ynë nuk u përqendrua tek 
strategjitë e përdorura nga drejtuesit e partisë, 
nga intervistat arritëm të marrim disa njohuri. 
Ka disa të dhëna, të cilat tregojnë se drejtuesit 
e partisë mbështeten në lidhjet personale. një 
nga drejtuesit e partisë na tregoi për përvojën 
e tij në përzgjedhjen e grave këshilltare: “po 
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plotësoja listën e këshilltarëve të partisë; na kishin 
kërkuar që të ishin një numër i barabartë burrash 
dhe grash. Burra kishim plot, kurse gra asnjë. Fola 
me njerëz që i njihja dhe i pyeta nëse mund t’i 
përdorja emrat e tyre (emrat e bashkëshorteve, 
vajzave) sa për të plotësuar numrin e duhur.” 
ndonëse nuk është e qartë se sa e zakonshme 
është kjo lloj praktike, ajo ngre disa shqetësime 
për qëllimet e drejtuesve të partisë. 

proceset partiake të mbështetura në lidhje 
klienteliste minojnë ndikimin potencial të kuotës 
gjinore. Kjo për të paktën dy arsye. Së pari, gratë 
shërbejnë si zëvendësuese të burrave. një nga 
gratë, për shembull, na tha se nuk e merr fjalën 
asnjëherë nëpër mbledhje. Kur e pyetën se si 
voton, ajo u përgjigj: “Na e bëjnë me shenjë burrat 
për kë të votojmë.” Së dyti, gratë u japin llogari 
drejtuesve të partisë. Gratë e shohin anëtarësimin 
në këshill si një nder që ua ka bërë drejtuesi i 
partisë; një nder që duhet t’ua shpërblejnë. njëra 
nga gratë, për shembull, që ishte mjaft e arsimuar 
dhe e gojës jashtë këshillit, tha që nuk fliste në 
mbledhjet e këshillit sepse “nuk dua t’i bie kryetarit 
të partisë”. Varësia e grave nga drejtuesit e partisë 
duhet të hetohet më tej. 

procesi i përzgjedhjes minon edhe organizimin e 
grave. një këshilltare me shumë përvojë tha: “Kur 
shohim gra të reja që vijnë në këshill, themi: ti je 
fëmija im. Gratë janë shumë armiqësore me njëra-
tjetrën.” nga ana e tyre, këshilltaret më të reja në 
moshë thanë se ndihen inferiore gjatë mbledhjeve 
të këshillit. për shembull, një nga këshilltaret 
e reja tha se ndihej e pasigurtë dhe nuk fliste 
nëpër mbledhje. ajo kishte frikë se do ta gjykonin 
këshilltarët më të vjetër dhe me më shumë 
përvojë. një tjetër këshilltare e re në moshë tha 
se nuk i kishte shkuar mendja asnjëherë të bëhej 
anëtare këshilli, por e kishin zgjedhur për shkak të 
kuotës. ajo nuk kishte organizuar asnjëherë takime 
me banorët e komunitetit. ajo tha gjithashtu 
se nuk e ngrinte zërin në takimet e këshillit. në 
përgjithësi gratë raportuan marrëdhënie më të 

mira në këshill se sa burrat. ato kishin më shumë 
gjasa se burrat t’i kapërcenin ndarjet partiake. 
Megjithëse gratë raportonin marrëdhënie më të 
mira në këshill, këto jo gjithmonë përktheheshin 
në nisma bashkëpunimi. Vetëm 37,86 e grave (n 
= 78) raportuan se kishin marrë pjesë në nisma 
bashkëpunimi.

Beaman dhe bashkautorët (2010) konstatuan 
se rezervimi i vendeve në politikë për gratë 
drejtuese në këshillat vendore të indisë çoi në 
një pjesëmarrje më të madhe të grave në takimet 
vendore. Studimi ynë nuk duket se e mbështet këtë 
argument. në përgjithësi pjesëmarrja e banorëve 
të komunitetit në takimet e këshillit  është e ulët. 
Banorët e komunitetit morën pjesë në më pak se 
gjysmën e takimeve të këshillit. po kështu, banorët 
e komunitetit e ngritën zërin e tyre vetëm në pesë 
takime.

po kështu, studimi nxori në pah një nivel të ulët 
të bashkëpunimit të këshilltarëve me organizatat 
e shoqërisë civile. 32,52 për qind e këshilltareve 
dhe këshilltarëve (n = 130) raportuan se kishin 
bashkëpunuar me organizata të shoqërisë civile. në 
disa raste nuk kishte mundësi bashkëpunimi, për 
shkak të mungesës së organizatave të shoqërisë 
civile në komunitet. Këshilltaret dhe këshilltarët 
diskutuan për tri role bashkëpunuese. Së pari, 
këshilltarët lehtësojnë marrëdhëniet ndërmjet 
organizatave të shoqërisë civile dhe bashkisë. për 
shembull, ata i ndihmojnë organizatat e shoqërisë 
civile të kenë qasje në informacionet që ka bashkia, 
ose i ftojnë anëtarët e shoqërisë civile të ndajnë 
me ta rezultatet dhe përfundimet  e projekteve 
kërkimore. Së dyti, këshilltarët lehtësojnë 
marrëdhënien ndërmjet qeverisjes vendore dhe 
qytetarëve. Së treti, këshilltarët lidhin qytetarët 
me organizatat e shoqërisë civile, në varësi të 
shërbimeve që ofrojnë organizatat. Këshilltaret 
dhe këshilltarët duhet të zgjerojnë përpjekjet për 
të forcuar marrëdhëniet e tyre me organizatat e 

shoqërisë civile.
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Gjetjet e këtij studimi kërkojnë t’i kushtohet 
vëmendje më e madhe rolit të grave brenda partive 
dhe strukturave partiake, sidomos mënyrës se si 
strukturat partiake lehtësojnë pjesëmarrjen dhe 
përfshirjen e grave në politikën vendore. Cili është 
roli i forumeve të grave në procesin e zgjedhjes së 
kandidateve? Si ndërveprojnë forumet e grave me 
drejtuesit e partisë? Çfarë pushteti negociues kanë 
strukturat organizative të grave? Studimi tregon se 
drejtuesit e partisë e shfrytëzojnë kuotën gjinore 
për të ruajtur pushtetin e tyre politik. Duke qenë 

se kuota gjinore i kundërvihet pushtetit politik 
ekzistues, fokusi duhet të vihet mbi mënyrat se si 
duhet të rritet fuqia negociuese, ndikimi dhe roli i 

grave brenda partisë. 

Ky është një studim përfaqësimor që ofron një 
tablo të situatës në një moment të caktuar në 
kohë, por nuk mat ndryshimet me kalimin e kohës. 
përdorimi i kuotës gjinore në vitin 2015 është 
fillimi i një procesi të gjatë që duhet monitoruar 
me kalimin e kohës. 
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Pjesëmarrja në programe trajnimi që 
fokusohen tek qeverisja qendrore dhe 
marrëdhëniet ndërmjet qeverisjes qendrore 
dhe asaj vendore. Konkretisht, seancat e 
trajnimit duhet të fokusohen tek (a) mënyra e 
funksionimit të qeverisjes qendrore; (b) ligjet, si 
e drejta për informim, dhe ligji i administratës 
publike dhe politikat e zbatuara nga qeveria 
qendrore; (c) marrëdhënia ndërmjet qeverisjes 
qendrore dhe qeverive vendore, për shembull, 
si ndahen pushteti dhe kompetencat midis dy 
niveleve të qeverisjes, si bëhet ndarja e fondeve 
nga qeveria qendrore në organet e qeverisjes 

vendore, dhe ndryshimet që ka sjellë reforma 
territoriale-administrative, sidomos mënyrat 
në të cilat do të ndikojnë këto ndryshime në 
zonat rurale.

Pjesëmarrja në programe trajnimi me 
fokus këshillin bashkiak dhe detyrat dhe 
përgjegjësitë e këshilltarëve. Trajnimet 
duhet të fokusohen në: (a) mënyrat e 
funksionimit të këshillit bashkiak; (b) mënyrat e 
funksionimit të bashkisë; dhe (c) si të kërkohet 
transparencë nga bashkia. ishte e zakonshme 
që si këshilltaret ashtu edhe këshilltarët të 
kërkonin trajnime për rolet dhe përgjegjësitë e 

90,29 për qind e grave (n = 186) dhe 80,88 për qind e 
burrave (n = 165) raportuan se dëshironin të merrnin pjesë 
në programe për ndërtimin e kapaciteteve. Këshilltaret 
dhe këshilltarët kërkuan lloje të ndryshme ndërhyrjesh, siç 
përshkruhen në vijim.

programe 
trajnimi që 
Fokusohen 
tek qeverisja 
qendrore

05. pRogRamet pëR ndëRtimin e kapaciteteve të pRopozuaRa nga këshilltaRët
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tyre në këshill. “Dua të mësoj si merren vendimet 
nga këshilltarët,” tha një prej tyre. një tjetër tha: 
“Dua të di si të lexoj dokumentet që lidhen me 
punën që bëjmë.” Këshilltaret dhe këshilltarët 
theksuan gjithashtu rëndësinë e të kuptuarit të 
marrëdhënies ndërmjet këshillit dhe institucionit 
të prefektit, sidomos se si i trajton prefekti 
vendimet e marra nga këshilli. Konkretisht, 
këshilltarët ngritën shqetësimin se vendimet e 
këshillit bashkiak në të kaluarën ndryshoheshin 
pa konsultim paraprak me këshilltarët: “Ka pasur 
raste kur projekt-vendimet janë ndryshuar dhe 
këshilltarët nuk janë informuar për këtë.” Tema të 
tjera përfshinin: taksat, buxhetimi dhe financat 
publike. Këshilltaret dhe këshilltarët theksuan 
se kanë nevojë për më shumë informacion për 
të forcuar rolin e grave në komunitet dhe në 
vendimmarrje, për të mbështetur bizneset e grave 
dhe për të kontribuar në integrimin e romëve në 
shoqëri.

Pjesëmarrja në programe trajnimi për forcimin 
e aftësive vetjake, si aftësitë e të folurit 
në publik, aftësitë drejtuese dhe aftësitë 
komunikuese. Këshilltaret dhe këshilltarët 
theksuan rëndësinë e forcimit të këtyre aftësive 
që do të shtojnë fuqinë e tyre negociuese me 
punonjësit e bashkisë. për shembull, ata kërkojnë 
të marrin informacione se si të analizojnë buxhetin 
e bashkisë dhe si “t’i kërkojmë të drejtat tona.” 

Gratë kërkuan informacion si të organizojnë dhe 
menaxhojnë fushatat zgjedhore. 

Nxitja e bashkëpunimit. Si gratë edhe 
burrat theksuan rëndësinë e të mësuarit 
për bashkëpunimin, sidomos për mënyrat e 
bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë 
civile, banorët e komunitetit, donatorët, mediat, 
bashkinë, dhe kolegët brenda në këshill.

Zhvillimi i programeve të shkëmbimit me 
qëllim shkëmbimin e përvojave në vend dhe 
në rajon. Këshilltaret dhe këshilltarët ishin të 
interesuar të mësonin për modelet e suksesshme 
të qeverisjes vendore si dhe modelet e qeverisjes 
vendore në vendet e BE-së.

Zhvillimi i programeve të mentorimit. 
Këshilltaret dhe këshilltarët sugjeruan që anëtarët 
më me përvojë dhe më të vjetër të këshillit t’u 
ofrojnë mbështetje anëtarëve më të rinj.

në disa raste, disa këshilltarë ose këshilltare që ishin 
skeptikë për trajnimet, argumentonin se përparimi 
i tyre në karrierë nuk varej nga pjesëmarrja në kurse 
trajnimi, por nga lidhjet me drejtuesit e partisë. një 
nga këshilltaret i quajti programet e trajnimit “pa 
pikë vlere”, sepse shumica e grave që kishin marrë 
pjesë në programe trajnimi në të kaluarën nuk 
ishin zgjedhur në këshill. 
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Shtojca 1: Bashkitë e përzgjedhura

intervistat me këshilltaret dhe këshilltarët u zhvilluan në bashkitë e mëposhtme: Delvinë, Divjakë, 
Durrës, Fier, Finiq, Fushë-arrëz, Kamëz, Këlcyrë, Kolonjë, Korçë, Kuçovë, Kukës, Kurbin, Lezhë, 
Librazhd, Lushnjë, Malësi e Madhe, Maliq, Mat, Mirditë, peqin, poliçan, pukë, pustec, Sarandë, 
Shijak, Tepelenë, Tiranë, Ura Vajgurore, dhe Vorë.

Vrojtimet dhe regjistrimet e të dhënave u kryen në bashkitë e mëposhtme: Durrës, Fier, Korçë, 
Kukës, Librazhd, Malësi e Madhe, Mat, pukë, Sarandë, Tiranë, dhe Ura Vajgurore.
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Shtojca 2: Analiza univariate, bivariate dhe multivariate

Tabela 1: Karakteristikat e nivelit individual (Variabëla të vazhdueshëm)
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli M SD Diapazoni M SD Diapazoni M SD Diapazoni

Numri i man-
dateve

1,58 1,01 1-7 1,27 ,63 1-4 1,90 1,21 1-7

Numri i viteve në 
parti

9,34 8,03 1-35 8,00 7,65 1-35 10,71 8,19 1-27

Numri i komis-
ioneve

2,20 0,77 1-6 2,21 0,75 1-4 2,19 0,80 1-6

Mosha 42,26 11,73 19-72 38,86 11,64 19-66 45,62 10,84 21-72

Numri i fëmijëve 1,64 1,15 0-4 1,35 1,10 0-4 1,93 1,14 0-4

Të ardhurat 
mujore

67016 78155 0-700000 53162 47406 0-420000 85375 103387 0-700000

Tabela 2: Marrëdhënia midis karakteristikave të nivelit individual (Variabëla të vazhdueshëm) dhe 
gjinisë

Gra Burra t df

Numri i mandateve
1,27

(0,63)
1,90

(1,21)
-6,61*** 408

Numri i viteve në parti
8,00

(7,65)
10,71
(8,19)

-3,41*** 395

Numri i komisioneve
2,21

(0,75)
2,19

(0,80)
0,28 375

Mosha
38,86

(11,64)
45,62

(10,84)
-6,01*** 398

Numri i fëmijëve
1,35

(1,09)
1,93

(1,13)
-5,23*** 406

Të ardhurat mujore
53162

(47406)
85375

(103387.)
-3,52*** 284

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. Shmangiet standarde jepen në kllapa poshtë 
mesatareve.
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Tabela 3: Karakteristikat e nivelit individual (Variabëla kategorikë)
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %
Partia politike
   Partia Socialiste 132 32,20 78 37,86 54 26,47
   Partia Demokratike 77 18,78 43 20,87 34 16,67
   Lëvizja Socialiste për Integrim 91 22,20 53 25,73 38 18,63
   Tjetër 110 26,83 32 15,53 78 38,24
Pozita në parti
   Asnjë 31 8,05 14 7,29 17 8,81
   Kryetar/e 96 24,94 49 25,52 47 24,35
   Zëvendës Kryetar/e 15   3,90   5 2,60 10 5,18
   Sekretar/e 18 4,68   9  4,69 9 4,66
   Koordinator/e 23 5,97 7 3,65 16 8,29
   Anëtar/e 202 52,47 108 56,25  94 48,70
Pozita në komision
   Kryetar/e 73 18,11 34 16,67 39 19,60
   Zëvendës Kryetar/e 34 8,44 17 8,33 17 8,54
   Anëtar/e 263 65,26 137 67,16 126 63,32
   Zëvendësues/e 2 0,50 1 0,49 1 0,50
Niveli arsimor
   Shkollë e mesme 50 12,25 12 5,88 38 18,63
   Universitet 227 55,64 113 55,39 114 55,88
   Master 102 25,00 60 29,41 42 20,59
   Doktoraturë 29 7,11 19 9,31 10 4,90
Gjendja civile
   Beqar/e 80 20,15 54 27,55 26 12,94
   I/e martuar 309 77,83 134 68,37 175 87,06
   I/e divorcuar 5 1,26 5 2,55 0 0
   I/e ve 3 0,76 3 1,53 0 0
Profesioni
   Mësues/e 87 21,64 56 28,00 31 15,35
   Ekonomist/e 87 21,64 44 22,00 43 21,29
   Jurist/e 45 11,19 16 8,00 29 14,36
   Inxhinier/e 33 8,21 12 6,00 21 10,40
   Agronom/e 21 5,22 9 4,50 12 5,94
   Mjek/e 16 3,98 12 6,00 4 1,98
   Llogaritar/e 13 3,23  5 2,50 8 3,96
   Infermier/e 11 2,74 6 3,00 5 2,48
   Pedagog/e 11 2,74 2 1,00 9 4,46
   Tjetër 78 19,40 38 19,00 40 19,80
Anëtar/e i/e pakicave
   Po 24 5,88 14 6,86 10 4,90
   Jo 384 94,12 190 93,14 194 95,10
Përfitues i asistencës sociale për personat me aftësi të kufizuara
   Po 5 1,23 1 0,49 4 1,97
   Jo 402 98,77 203 99,51 199 98,03
Lloji i njësisë administrative
   Urbane 278 67,97 139 67 139 68,47
   Rurale 131 32,03 67,48 32,52 64 31,53
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Tabela 4: Marrëdhënia ndërmjet karakteristikave të nivelit individual dhe gjinisë
Gra Burra Hi-katror

Partia politike

   Partia Socialiste
78

(59,09)
54

(40,91)
27,11***

   Partia Demokratike
43

(55,84)
34

(44,16)

   Lëvizja Socialiste për Integrim
53

(58,24)
38

(41,76)

   Tjetër
32

(29,09)
78

(70,91)
Pozita në parti 6,49

   Asnjë
14

(45,16)
17

(54,84)

   Kryetar/e
49

(51,04)
47

(48,96)

   Zëvendës Kryetar/e
5

(33,33)
10

(66,67)

   Sekretar/e
9

(50,00)
9

(50,00)

   Koordinator/e
7

(30,43)
16

(69,57)

   Anëtar/e
108

(53,47)
94

(46,53)
Pozita në komision

   Kryetar/e
34

(46,58)
39

(53,42)
0,58

   Zëvendës Kryetar/e
17

(50,00)
17

(50,00)
0,006

   Anëtar/e
137

(52,09)
126

(47,91)
0,65

   Zëvendësues/e
1

(50,00)
1

(50,00)
0,0003

Niveli arsimor 19,49***

   Shkollë e mesme
12

(24,00)
38

(76,00)

   Universitet
113

(49,78)
114

(50,22)

   Master
60

(58,82)
42

(41,18)

   Doktoraturë
19

(65,52)
10

(34,48)
Gjendja civile 23,18***

   Beqar/e
54

(67,50)
26

(32,50)

   I/e martuar
134

(43,37)
175

(56,63)

   I/e divorcuar
5

(100,00)
0

(0)

   I/e ve 
3

(100,00)
0

(0)
Lloji i njësisë administrative 0,829

   Urbane
139

(50,00)
139

(50,00)

   Rurale
67

(51,15)
64

(48,85)
Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.
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Tabela 5: përvoja e mëparshme dhe qëllimi në këshillin bashkiak
Këshilltaret dhe 

këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %

Anëtar/e këshilli në të kaluarën

   Po 137 33,50 39 19,02 98 48,04

   Jo 272 66,50 166 80,98 106 51,96

Lloji i këshillit

   Urban 80 58,39 26 66,67 54 55,10

   Rural 57 41,61 13 33,33 44 44,90

Anëtarësimi në këshillin bashkiak

Nuk e kisha menduar asnjëherë të bëhesha anëtare e këshillit bashkiak por 
më propozuan për shkak të kuotës gjinore 50 për qind (vetëm gratë)

- -
43

26,06 - -

Nuk e kisha menduar asnjëherë të bëhesha anëtar i këshillit bashkiak por 
më propozuan kolegët e mi (vetëm burrat)

- - - - 37 34,91

E kisha menduar më parë të bëhesha anëtare e këshillit bashkiak dhe kuota 
gjinore 50 për qind më krijoi hapësirën e duhur (vetëm gratë)

- -
51

30,91 - -

E kisha menduar më parë të bëhesha anëtar i këshillit bashkiak, por munda 
të siguroj mbështetje të fortë në vitin 2015 (vetëm burrat)

- - - -
19

17,92

Dëshira për të qenë anëtar i këshillit bashkiak më lindi në mënyrë të 
natyrshme pas shumë vitesh përfshirjeje në politikë

99 36,53
57

30,91 19 17,92

   Tjetër 22 8,12 14 8,48   8 7,55

Të afërmit (familja dhe fisi) si anëtarë të këshillit bashkiak

   Po 25 6,10 11 5,34 14 6,86

   Jo 385 93,90 195 94,66 190 93,14

Të afërmit (familja dhe fisi) të përfshirë në politikë

   Po 185 45,12 117 56,80 68 33,33

   Jo 225 54,88 89 43,20 136 66,67

Qëllimi në këshillin bashkiak

   Të siguroj përfitime personale 4 0,98 2 0,97 2 0,98

   Të ndikoj në vendimet që merren brenda këshillit 150 36,59 87 42,23 63 30,88

   Të përmirësoj cilësinë e jetës në komunitet 380 92,68 195 94,66 185 90,69

   Të ngjis shkallët e karrierës politike 73 17,80 41 19,90 32 15,69

   Tjetër 10 2,44 5 2,43 5 2,45



Kuota Gjinore dhe Përfaqësimi Thelbësor i Grave në Këshillat Bashkiakë në Shqipëri  | 75

Tabela 6: Marrëdhëniet ndërmjet përvojës së mëparshme dhe qëllimit në këshillin bashkiak dhe 
gjinisë

Anëtar/e këshilli në të kaluarën Gra Burra Hi-katror

   Po
39

(28,47)
98

(71,53)
38,64***

   Jo
166

(61,03)
106

(38,97)

Lloji i këshillit 1,54

   Urban
26

(32,50)
54

(67,50)

   Rural
13

(22,81)
44

(77,19)

Anëtarësimi në këshillin bashkiak

Nuk e kisha menduar asnjëherë të bëhesha anëtare e këshillit bashkiak por më 
propozuan për shkak të kuotës gjinore 50 për qind (vetëm gratë)

43
(26,06)

- 2,43

Nuk e kisha menduar asnjëherë të bëhesha anëtar i këshillit bashkiak por më 
propozuan kolegët e mi (vetëm burrat)

-
37

(34,91)

E kisha menduar më parë të bëhesha anëtare e këshillit bashkiak dhe kuota 
gjinore 50 për qind më krijoi hapësirën e duhur (vetëm gratë)

51
(30,91)

- 5,68*

E kisha menduar më parë të bëhesha anëtar i këshillit bashkiak por munda të 
siguroj mbështetje të fortë në vitin 2015 (vetëm burrat)

-
19

(17,92)

Dëshira për të qenë anëtar i këshillit bashkiak lindi në mënyrë të natyrshme pas 
shumë vitesh përfshirjeje në politikë

57
(57,58)

42
(42,42)

0,72

   Tjetër
14

(8,48)
8

(7,55)
0,08

Të afërmit (familja dhe fisi) si anëtarë të këshillit bashkiak 0,42

   Po
11

(44,00)
14

(56,00)

   Jo
195

(50,65)
190

(49,35)

Të afërmit (familja dhe fisi) të përfshirë në politikë 22,79***

   Po
117

(63,24)
68

(36,76)

   Jo
89

(39,56)
136 |

(60,44)

Qëllimi në këshillin bashkiak

   Të siguroj përfitime personale
2

(50,00)
2

(50,00)
0,001

   Të ndikoj në vendimet që merren brenda këshillit
87

(58,00)
63

(42,00)
5,69*

   Të përmirësoj cilësinë e jetës në komunitet
195

(51,32)
185

(48,68)
2,39

   Të ngjis shkallët e karrierës politike
41

(56,16)
32

(43,84)
1,25

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.
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Tabela 7: Fushata zgjedhore e vitit 2015
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %
Burimi i mbështetjes gjatë fushatës zgjedhore
   Bashkëshorti/bashkëshortja 185 45,12 112 54,37 73 35,78
   Të afërmit (familja dhe fisi) 176 42,93 93 45,15 83 40,69
   Anëtarët e partisë 211 51,46 108 52,43 103 50,49
   Drejtuesit e partisë 162 39,51 101 49,03 61 29,90
   Banorët e komunitetit 310 75,61 146 70,87 164 80,39
   Tjetër 19 4,63 10 4,85 9 4,41
Përfshirja në fushatën zgjedhore të vitit 2015
   Po 360 87,80 170 82,52 190 93,14
   Jo 50 12,20 36 17,48 14 6,86
Arsyet e mospërfshirjes në fushatën zgjedhore të vitit 2015
   Drejtuesit e partisë më kërkuan të mos 
   angazhohem

1 2,08 0 0 1 7,14

   Gratë/burrat që përfshihen paragjykohen nga 
   komuniteti 5 10,42 5 14,71 0 0

   Rezultatet e zgjedhjeve nuk varen nga  
   përfshirja në fushatë 13 27,08   9 26,47 4 28,57

Nuk kisha mjetet financiare 11 22,92 7 20,59 4 28,57
Tjetër 23 47,92 17 50,00 6 42,86

Tabela 8: Marrëdhënia ndërmjet fushatës zgjedhore të vitit 2015 dhe gjinisë
Gra Burra Hi-katror

Burimi i mbështetjes gjatë fushatës zgjedhore

   Bashkëshorti/bashkëshortja
112

(60,54)
73

(39,46)
14,30***

   Të afërmit (familja dhe fisi)
93

(52,84)
83

(47,16)
0,83

   Anëtarët e partisë
108

(51,18)
103

(48,82)
0,15

   Drejtuesit e partisë
101

(62,35)
61

(37,65)
15,69***

   Banorët e komunitetit
146

(47,10)
164

(52,90)
5,03*

   Tjetër
10

(52,63)
9

(47,37)
0,04

Përfshirja në fushatën zgjedhore të vitit 2015 10,78**

   Po
170

(47,22)
190 |

(52,78)

   Jo
36

(72,00)
14

(28,00)
Arsyet e mospërfshirjes në fushatën zgjedhore të vitit 2015

   Drejtuesit e partisë më kërkuan të mos angazhohem
0

(0)
1

(100)
2,48

   Gratë/burrat që përfshihen paragjykohen nga komuniteti 5
(100,00)

0
(0)

2,30

   Rezultatet e zgjedhjeve nuk varen nga përfshirja në fushatë 9
(69,23)

4
(30,77)

0,02

  Nuk kisha mjetet financiare
7

(63,64)
4

(36,36)
0,36

   Tjetër
17

(73,91)
6

(26,09)
0,20

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.
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Tabela 9: njohuritë për qeverisjen vendore dhe zhvillimin rural
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli M SD Diapazoni M SD Diapazoni M SD Diapazoni

Detyrat dhe kompetencat 
e këshillit bashkiak

4,03 0,79 2-5 3,94 0,80 2-5 4,13 0,76 2-5

Funksionet dhe kompeten-
cat e bashkisë

3,95 0,79 2-5 3,83 0,82 2-5 4,06 0,76 2-5

Zhvillimi social dhe ekono-
mik i zonave rurale

3,92 0,89 1-5 3,74 0,94 1-5 4,09 0,80 2-5

Tabela 10: Marrëdhëniet ndërmjet njohurive për qeverisjen vendore dhe zhvillimit rural dhe 
gjinisë 

Gra Burra t df

Detyrat dhe kompetencat e këshillit bashkiak
3,94

(0,80)
4,13

(0,76)
-2,46* 408

Funksionet dhe kompetencat e bashkisë
3,83

(0,82)
4,06

(0,76)
-3,00**

408

Zhvillimi social dhe ekonomik i zonave rurale
3,74

(0,94)
4,09

(0,80)
-4,07***

407

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. Shmangiet standarde jepen në kllapa poshtë 
mesatareve.

Tabela 11: pjesëmarrja në takimet e këshillit bashkiak
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %

Pjesëmarrja në takimet e këshillit bashkiak

   Nuk mungoj asnjëherë në takimet e këshillit 256 62,44 127 61,65 129 63,24

   Rrallë mungoj në takimet e këshillit 149 36,34 78 37,86 71 34,80

   Mungoj shpesh në takimet e këshillit 5 1,22 1 0,49 4 1,96

Pjesëmarrja në diskutime

   Nuk e marr fjalën asnjëherë 19 4,63 15 7,28 4 1,96

   E marr fjalën 1-2 herë 240 58,54 136 66,02 104 50,98

   E marr fjalën 3-5 herë 101 24,63 42 20,39 59 28,92

   E marr fjalën më shumë se 5 herë 50 12,20 13 6,31 37 18,14

Kohëzgjatja e diskutimit

   Nuk flas asnjëherë 15 3,66 11 5,34 4 1,96

   1-2 minuta 108 26,34 71 34,47 37 18,14

   3-5 minuta 192 46,83 87 42,23 105 51,47

   6-10 minuta 59 14,39 28 13,59 31 15,20

   Më shumë se 10 minuta 36 8,78 9 4,37 27 13,24
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Tabela 12: Marrëdhënia ndërmjet pjesëmarrjes në takimet e këshillit dhe gjinisë
Gra Burra Hi-katror

Pjesëmarrja në takimet e këshillit bashkiak 2,13

   Nuk mungoj asnjëherë në takimet e këshillit
127

(49,61)
129

(50,39)

   Rrallë mungoj në takimet e këshillit
78

(52,35)
71

(47,65)

   Mungoj shpesh në takimet e këshillit
1

(20,00)
4

(80,00)

Pjesëmarrja në diskutime 25,01***

   Nuk e marr fjalën asnjëherë
15

(78,95)
4

(21,05)

   E marr fjalën 1-2 herë
136

(56,67)
104

(43,33)

   E marr fjalën 3-5 herë
42

(41,58)
59

(58,42)

   E marr fjalën më shumë se 5 herë
13

(26,00)
37

(74,00)

Kohëzgjatja e diskutimit 24,80***

   Nuk flas asnjëherë
11

(73,33)
4

(26,67)

   1-2 minuta
71

(65,74)
37

(34,26)

   3-5 minuta
87

(45,31)
105

(54,69)

   6-10 minuta
28

(47,46)
31

(52,54)

   Më shumë se 10 herë
9

(25,00)
27

(75,00)

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.

Tabela 13: nismat vendimmarrëse në këshillin bashkiak
Këshilltaret dhe 

këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %

Propozimi i projekt-vendimeve 114 27,80 41 19,90 73 35,78

Propozimi i projekt-vendimeve që fokusohen në përmirësimin e statusit 
të grave

43 36,44 22 48,89 21 28,77
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Tabela 14: Marrëdhëniet ndërmjet nismave vendimmarrëse në këshillin bashkiak dhe gjinisë
Gra Burra Hi-katror

Propozimi i projekt-vendimeve
41

(35,96)
73

(64,04)
12,88***

Propozimi i projekt-vendimeve që fokusohen në përmirësimin e statusit të 
grave

22
(51,16)

21
(48,84)

4,87*

Tabela 15: nismat vendimmarrëse në këshillin bashkiak (vazhdim)
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli M SD Diapazoni M SD Diapazoni M SD Diapazoni

Numri i projekt-vendimeve të 
propozuara

2 1,15 1-5 1,64 0,79 1-4 2,21 1,28 1-5

Numri i projekt-vendimeve të 
miratuara

1,34 1,10 0-4 1,10 0,85 0-4 1,47 1,20 0-4

Numri i projekt-vendimeve që 
fokusohen në përmirësimin e 
statusit të grave të miratuara

0,83 0,67 0-3 0,75 0,55 0-2 0,9 0,79 0-3

Tabela 16: Marrëdhëniet ndërmjet nismave vendimmarrëse në këshillin bashkiak dhe gjinisë 
(vazhdim)

Gra Burra t df

Numri i projekt-vendimeve të propozuara
1,64

(0,79)
2,21

(1,28)
-2,59* 112

Numri i projekt-vendimeve të miratuara
1,10

(0,85)
1,47

(1,20)
-1,68 105

Numri i projekt-vendimeve që fokusohen në përmirësimin e statusit të grave të 
miratuara

,12
(0,55)

,18
(0,79)

-0,70 38

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. Shmangiet standarde jepen në kllapa poshtë 
mesatareve.
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Tabela 17: roli dhe përvoja në këshill bashkiak
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %
Kërkesa të drejtuara
   Po 188 45,85 83 40,29 105 51,47
   Jo 222 54,15 123 59,71 99 48,53
Lloji i kërkesave
   Me shkrim 104 55,32 49 59,04 55 52,38
   Ballë për ballë 111 59,04 44 53,01 67 63,81
   Me telefon 10 5,32 8 9,64 2 1,90
   E-mail 6 3,19 6 7,23 0 0
   Tjetër 7 3,72 2 2,41 5 4,76
Vlerësimi i mënyrës së trajtimit të kërkesës/ave

   Mungesë gatishmërie për të trajtuar kërkesën/at 42 22,46 15 18,29 27 25,71

   Mungesë burimesh për ta trajtuar kërkesën 83 44,39 35 42,68 48 45,71
   Kërkesës/kërkesave iu dha zgjidhje e menjëhershme 57 30,48 31 37,80 26 24,76
   Tjetër 5 2,67 1 1,22 4 3,81
Takime me banorët e komunitetit në terren
   Po 310 75,61 138 66,99 172 84,31
   Jo 100 24,39 68 33,01 32 15,69
Pengesat ndaj takimit me banorët e komunitetit në terren
   Mungesë transporti 9 9,28 6 9,23 3 9,38
   Burime të pakta financiare 21 21,65 16 24,62 5 15,62
   Mungesë kohe 44 45,36 27 41,54 17 53,12
   Paragjykimet në komunitet 10 10,31 9 13,85 1 3,12

Mungesë pushteti për të zgjidhur problemet  e komunitetit 47 48,45 30 46,15 17 53,12
   Tjetër 10 10,31 10 15,38 0 0
Burimet e informacionit
   Drejtuesit e partisë 128 31,30 77 37,38 51 25,12
   Banorët e komunitetit 368 89,98 175 84,95 193 95,07
   Grupet rinore 85 20,78 45 21,84 40 19,70
   Shtypi 98 23,96 55 26,70 43 21,18
   Mediat pamore 89 21,76 48 23,30 41 20,20
   Mediat sociale 90 22,00 56 27,18 34 16,75
   Kolegët 90 22,00 47 22,82 43 21,18
   Periodikët shkencore 17 4,16 12 5,83 5 2,46
   Librat 20  4,89 15 7,28 5 2,46
   Tjetër 26 6,36 19 9,22 7 3,45
A keni hasur paqartësi gjatë mbledhjeve të këshillit
   Po 171 41,71 90 43,69 81 39,71
   Jo 239 58,29 116 56,31 123 60,29
A ju ka dhënë ndihmë bashkia për trajtimin e paqartësive
   Po 222 56,63 117 60,31 105 53,03
   Jo 170 43,37 77 39,69 93 46,97
Veprimtaritë e kryera nga këshilltarët/et
   Pjesëmarrja në protesta 77 18,97 42 20,59 35 17,33
   Pjesëmarrja në fushata ndërgjegjësuese 252 62,07 126 61,76 126 62,38
   Pjesëmarrja në programe televizive 67 16,50 35 17,16 32 15,84
   Botime në shtyp 36 8,87 17 8,33 19 9,41
   Reagime në mediat sociale 101 24,88 55 26,96 46 22,77
   Dhënie e deklaratave për shtyp 51 12,56 19 9,31 32 15,84
   Lobim në qeverisjen qendrore 63 15,52 34 16,67 29 14,36
   Tjetër 88 21,73 54 26,60 34 16,83
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Tabela 18: Marrëdhëniet ndërmjet rolit dhe përvojës në këshill bashkiak dhe gjinisë

Gra Burra Hi-katror
Kërkesa të drejtuara

   Po
83

(44,15)
105

(55,85)
5,16*

   Jo
123

(55,41)
99

(44,59)
Lloji i kërkesave

   Me shkrim
49

(47,12)
55

(52,88)
0,83

   Ballë për ballë
44

(39,64)
67

(60,36)
2,23

Vlerësimi i mënyrës së trajtimit të kërkesës 4,95

   Mungonte gatishmëria për të trajtuar kërkesën/at
15

(35,71)
27

(64,29)

   Mungonin burimet financiare për ta trajtuar kërkesën
35

(42,17)
48

(57,83)

   Kërkesa u zgjidh
31

(54,39)
26

(45,61)

   Tjetër
1

(20,00)
4

(80,00)
Takime me banorët e komunitetit 16,68***

   Po 
138

(44,52)
172

(55,48)

   Jo
68

(68,00)
32

(32,00)
Pengesat ndaj takimeve me banorët e komunitetit

   Mungesë transporti
6

(66,67)
3

(33,33)
0,001

   Burime të pakta financiare
16

(76,19)
5

(23,81)
1,02

   Mungesë kohe
27

(61,36)
17

(38,64)
1,16

   Mungesë pushteti për të zgjidhur problemet e komunitetit
30

(63,83)
17

(36,17)
0,42

Burimet e informacionit

   Drejtuesit e partisë
77

(60,16)
51

(39,84)
7,14**

   Banorët e komunitetit
175  

(47,55)
193

(52,45)
11,62**

   Grupet rinore
45

(52,94)
40

(47,06)
0,28

   Shtypi
55

(56,12)
43

(43,88)
1,71

   Mediat pamore
48

(53,93)
41

(46,07)
0,58

   Mediat sociale
  56

(62,22)
34

(37,78)
6,49

   Kolegët
47

(52,22)
43

(47,78)
0,16

   Periodikët shkencore
12

(70,59)
  5

(29,41)
2,90

   Librat
15

(75,00)
5

(25,00)
5,10*
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Gra Burra Hi-katror

   Tjetër
19

(73,08)
7

(26,92)
5,73*

Hasja e paqartësive gjatë takimeve të këshillit 0,67

   Po
90

(52,63)
81

(47,37)

   Jo
116

(48,54)
123

(51,46)
Bashkia ofron ndihmë për trajtimin e paqartësive 2,11

   Po
117

(52,70)
105

(47,30)

   Jo
77

(45,29)
93

(54,71)
Veprimtaritë e kryera nga këshilltarët/et

   Pjesëmarrja në protesta
  42

(54,55)
35

(45,45)
0,70

   Pjesëmarrja në fushata ndërgjegjësuese
126

(50,00)
126

(50,00)
0,02

   Pjesëmarrja në programe televizive
35

(52,24)
32

(47,76)
0,13

   Botime në shtyp
17

(47,22)
19

(52,78)
0,14

   Reagime në mediat sociale
55

(54,46)
46

(45,54)
0,95

   Dhënie e deklaratave për shtyp
19

(37,25)
  32

(62,75)
3,94

   Lobim në qeverisjen qendrore
34

(53,97)
29

(46,03)
0,41

   Tjetër
54

(61,36)
34

(38,64)
5,68*

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.

Tabela 18: Marrëdhëniet ndërmjet rolit dhe përvojës në këshill bashkiak dhe gjinisë (vazhdim)
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Tabela 19: roli dhe përvoja në këshill bashkiak sipas gjinisë (vazhdim)
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli M SD Diapazoni M SD Diapazoni M SD Diapazoni

Numri i kërkesave 3,91 5,44 1-50 2,94 2,61 1-50 4,67 6,82 1-50

Numri i përgjigjeve 2,52 4,39 0-50 1,90 1,6 0-6 3,0 5,66 0-50

Sasia e parave të 
shpenzuara për veprim-
taritë në komunitet

5358 7245 0-30000 4027 6552 0-30000 7074 7747 0-30000

Tabela 20: Marrëdhëniet ndërmjet rolit dhe përvojës në këshill bashkiak dhe gjinisë (vazhdim)
Gra Burra t df

Numri i kërkesave
2,93

(2,62)
4,67

(6,82)
-2,15* 179

Numri i përgjigjeve
1,90

(1,60)
3,01

(5,66)
-1,71 182

Sasia e parave të shpenzuara për veprimtaritë në komunitet
4027

(6552)
7074

(7747)
-3,54*** 275

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. Shmangiet standarde jepen në kllapa poshtë 
mesatareve.

Tabela 21: perceptimi i pushtetit vendimmarrës
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli M SD Diapazoni M SD Diapazoni M SD Diapazoni

Këshill 3,46 ,92 1-5 3,53 ,94 1-5 3,39 ,89 1-5

Komision 3,77 ,98 1-5 3,86 ,96 1-5 3,68 1,00 1-5

Partia 3,90 ,92 1-5 3,79 ,91 1-5 4,0 ,93 1-5

Tabela 22: Marrëdhëniet ndërmjet perceptimit të pushtetit vendimmarrës dhe gjinisë
Gra Burra t df

Këshill
3,53

(0,94)
3,39

(0,89)
1,54 405

Komision
3,86

(0,96)
3,68

(0,99)
1,69 338

Parti
3,79

(0,91)
4,00

(0,93)
0,93* 397

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. Shmangiet standarde jepen në kllapa poshtë 
mesatareve.
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Tabela 23: qëndrimet ndaj kuotës gjinore

Këshilltaret dhe këshill-
tarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %

Pajtimi me kuotën gjinore

   Po 375 91,46 203 98,54 172 84,31

   Jo 35 8,54 3 1,46 32 15,69

Kuota gjinore ka çuar në përzgjedhjen e grave të pakualifikuara 153 37,41 42 20,49 111 54,41

Kuota gjinore ka dëmtuar interesat e burrave 96 23,53 60 29,41   36  17,65

Kuota gjinore do të përmirësojë marrëdhëniet ndërmjet këshilltarëve 383 94,10 197 97,04 186 91,18

Kuota gjinore do të çojë në përfaqësim më të mirë të interesave të 
komunitetit

365 89,46 202 99,02 163 79,90

Kuota gjinore do të çojë në përmirësimin e situatës së grave dhe 
vajzave

396 97,06 202 99,02 194 95,10

Kuota gjinore do të çojë në qeverisje të hapur dhe transparente 333 81,82 182 89,22 151 74,38

Kuota gjinore do të zvogëlojë tensionet politike brenda këshillit 371 91,15 190 93,14 181 89,16

Tabela 24: Marrëdhënia ndërmjet qëndrimeve ndaj kuotës gjinore dhe gjinisë
Gra Burra Hi-katror

Pajtimi me kuotën gjinore 26,58***

   Po
203

(54,13)
172

(45,87)

   Jo
3

(8,57)
32

(91,43)

Kuota gjinore ka çuar në përzgjedhjen e grave të pakualifikuara
42

(27,45)
111

(72,55)
50,26***

Kuota gjinore ka dëmtuar interesat e burrave
60

(62,50)
36

(37,50)
7,85**

Kuota gjinore do të përmirësojë marrëdhëniet ndërmjet këshilltarëve
197

(51,44)
186

(48,56)
6,31*

Kuota gjinore do të çojë në përfaqësim më të mirë të interesave të komunitetit
202

(55,34)
163

(44,66)
39,54***

Kuota gjinore do të çojë në përmirësimin e situatës së grave dhe vajzave
202

(51,01)
194

(48,99)
5,50*

Kuota gjinore do të çojë në qeverisje të hapur dhe transparente
182

(54,65)
151

(45,35)
15,04***

Kuota gjinore do të zvogëlojë tensionet politike brenda këshillit
190

(51,21)
181

(48,79)
1,99

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.
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Tabela 25: pasqyrimi i problemeve të grave dhe vajzave në agjendën e këshillit bashkiak

Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %

Zhvillimi ekonomik 258 62,93 106 51,46 152 74,51

Arsimi 247 60,24 141 68,45 106 51,96

Bizneset vendore 183 44,63 62 30,10 121 59,31

Shërbimet shëndetësore 132 32,20 68 33,01 64 31,37

Ndihma ekonomike 236 57,56 123 59,71 113 55,39

Furnizimi me ujë 213 51,95 89 43,20 124 60,78

Shërbimet sociale 194 47,32 100 48,54 94 46,08

Mjedisi 150 36,59 67 32,52 83 40,69

Strehimi social 135 32,93 62 30,10 73 35,78

Bujqësia dhe blegtoria 108 26,34 36 17,48 72 35,29

Bursat 208 50,73 113 54,85 95 46,57

Komunikimi me banorët e komunitetit 122 29,76 55 26,70 67 32,84

Investimet publike 195 47,56 81 39,32 114   55,88

Rendi dhe qetësia 80 19,56 28 13,59 52 25,62

Shërbimi i pastrimit rrugor 191 46,59 90 43,69 101 49,51

Turizmi 94 22,93 37 17,96 57 27,94

Shërbimi i gjelbërimit 156 38,05   78 37,86 78 38,24

Sportet 109 26,59 34 16,50 75 36,76

Shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve 168 40,98 67 32,52 101 49,51

Kultura 114 27,80 54 26,21 60 29,41

Shërbimi i ndriçimit të rrugëve 133 32,44 62 30,10 71 34,80

Tjetër 21 5,12 13 6,31 8 3,92
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Tabela 26: Marrëdhëniet ndërmjet pasqyrimit të problemeve të grave dhe vajzave në agjendën e 
këshillit bashkiak dhe gjinisë

Gra Burra Hi-katror

Zhvillimi ekonomik
106

(41,09)
152

(58,91)
23,35***

Arsimi 
141

(57,09)
  106

(42,91)
11,63**

Bizneset vendore
62

(33,88)
121

(66,12)
35,40***

Shërbimet shëndetësore
68

(51,52)
64

(48,48)
0,13

Ndihma ekonomike
123

(52,12)
113

(47,88)
0,78

Furnizimi me ujë
89

(41,78)
124

(58,22)
12,69***

Shërbimet sociale
100

(51,55)
94

(48,45)
0,25

Mjedisi 
67

(44,67)
83

(55,33)
2,94

Strehimi social
62

(45,93)
73

(54,07)
1,50

Bujqësia dhe blegtoria
36

(33,33)
72

(66,67)
16,77***

Bursat 
113

(54,33)
95

(45,67)
2,81

Komunikimi me banorët e komunitetit
55

(45,08)
67

(54,92)
1,85

Investimet publike
81

(41,54)
114

(58,46)
11,27**

Rendi dhe qetësia
28  

(35,00)
52

(65,00)
9,39**

Shërbimi i pastrimit rrugor
90

(47,12)
101

(52,88)
1,39

Turizmi 
37

(39,36)
57

(60,64)
5,78*

Shërbimi i gjelbërimit
78

(50,00)
78

(50,00)
0,01

Sportet 
34

(31,19)
  75

(68,81)
21,56***

Shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve
67

(39,88)
101

(60,12)
12,23***

Kultura
54

(47,37)
60

(52,63)
0,52

Shërbimi i ndriçimit të rrugëve
62

(46,62)
  71

(53,38)
1,03

Tjetër
13

(61,90)
8

(38,10)
1,20

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.
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Tabela 27: problemet kryesore të hasura nga gratë dhe vajzat në komunitet
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %
Varfëria 297 72,44 142 68,93 155 75,98
Ngacmimi seksual në vendin e punës 55 13,41 22 10,68 33 16,18
Papunësia 378 92,20 188 91,26 190 93,14
Përfaqësim i ulët në vendimmarrje 203 49,63 109 52,91 94 46,31
Kequshqyerja 52 12,68 23 11,17 29 14,22
Mungesa e sigurisë fizike 36 8,78 18 8,74 18 8,82
Mungesa e strehimit 94 22,93 55 26,70 39 19,12
Braktisja e shkollës 92 22,44 52 25,24 40 19,61
Dhuna në familje 199 48,54 121 58,74 78 38,24
Mungesa e mbështetjes për bizneset e grave 172 41,95 86 41,75 86 42,16
Qasje e dobët në transport 61 14,88 32 15,53 29 14,22
Mungesa e titujve të pronësisë 83 20,24 41 19,90 42 20,59
Qasje e dobët në shërbimet shëndetësore 48 11,71 34 16,50 14 6,86
Diskriminimi në tregun e punës 123 30,00 52 25,24 71 34,80
Tjetër 9 2,20 5 2,43 4 1,96

Tabela 28: Marrëdhëniet ndërmjet problemeve kryesore të hasura nga gratë dhe vajzat në 
komunitet dhe gjinisë

Gra Burra Hi-katror

Varfëria
142

(47,81)
155

(52,19)
2,55

Ngacmimi seksual në vendin e punës
22

(40,00)
33

(60,00)
2,67

Papunësia
188

(49,74)
190

(50,26)
0,50

Përfaqësim i ulët në vendimmarrje
109

(53,69)
94

(46,31)
1,79

Kequshqyerja
23

(44,23)
29

(55,77)
0,86

Mungesa e sigurisë fizike
18

(50,00)
18

(50,00)
0,001

Mungesa e strehimit
55

(58,51)
39

(41,49)
3,33

Braktisja e shkollës
52

(56,52)
40

(43,48)
1,87

Dhuna në familje
121

(60,80)
78

(39,20)
17,25***

Mungesa e mbështetjes për bizneset e grave
86

(50,00)
86

(50,00)
0,007

Qasje e dobët në transport 
32

(52,46)
29

(47,54)
0,14

Mungesa e titujve të pronësisë
41

(49,40)
42

(50,60)
0,03

Qasje e dobët në shërbimet shëndetësore
34

(70,83)
14

(29,17)
9,22**

Diskriminimi në tregun e punës
109

(53,69)
94

(46,31)
1,79

Tjetër
5

(55,56)
4

(44,44)
0,10

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.
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Tabela 29: problemet kryesore të trajtuara në këshill
Këshilltaret dhe 

këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %
Ngritja e zërit 223 54,39 92 44,66 95 46,57
Varfëria 148 66,07 64 56,14 84 76,36
Ngacmimi seksual në vendin e punës 8 3,59 3 2,65 5 4,55
Papunësia 193 86,55 93 82,30 100 90,91
Përfaqësim i ulët në vendimmarrje 74 33,18 34 30,09 40 36,36
Kequshqyerja 29 13,00 6 5,31 23 20,91
Mungesa e sigurisë fizike 8 3,60 5 4,46 3 2,73
Mungesa e strehimit 62 27,80 32 28,32 30 27,27
Braktisja e shkollës 44 19,73 19 16,81 25 22,73
Dhuna në familje 85 38,12 48 42,48 37 33,64
Mungesa e mbështetjes për bizneset e grave 72 32,29 45 39,82 27 24,55
Qasje e dobët në transport 22 9,87 14 12,39   8 7,27
Mungesa e titujve të pronësisë 20 8,97 7 6,19 13 11,82
Qasje e dobët në shërbimet shëndetësore 22 9,87 10 8,85 12 10,91
Diskriminimi në tregun e punës 47 21,08 22 19,47 25 22,73
Tjetër 7 3,14 3 2,65 4 3,64
Përgjegjësia ime për të përfaqësuar interesat e grave dhe vajzave në 
këshill 

200 89,29 112 98,25 88 80,00

Tabela 30: Marrëdhëniet ndërmjet problemeve kryesore të trajtuara në këshill dhe gjinisë
Gra Burra Hi-katror

Varfëria 64
(43,24)

84
(56,76)

10,21**

Ngacmimi seksual në vendin e punës 3  
(37,50)

5
(62,50)

0,58

Papunësia 93
(48,19)

100 
(51,81)

3,55

Përfaqësim i ulët në vendimmarrje 34
(45,95)

40
(54,05)

0,99

Kequshqyerja 6
(20,69)

23
(79,31)

11,98**

Mungesa e sigurisë fizike 5
(62,50)

3
(37,50)

0,48

Mungesa e strehimit 32
(51,61)

30
(48,39)

0,03

Braktisja e shkollës 19
(43,18)

25
(56,82)

1,23

Dhuna në familje 48
(56,47)

37
(43,53)

1,85

Mungesa e mbështetjes për bizneset e grave 45  
(62,50)

27
(37,50)

5,95*

Qasje e dobët në transport 14
(63,64)

8
(36,36)

1,64

Mungesa e titujve të pronësisë 7
(35,00)

13
(65,00)

2,16

Qasje e dobët në shërbimet shëndetësore 10
(45,45)

12
(54,55)

0,27

Diskriminimi në tregun e punës 34
(45,95)

40
(54,05)

0,99

Tjetër   3  
(42,86)

4
(57,14)

0,18

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.
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Tabela 31: investimet publike të kërkuara
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %
Furnizimi me ujë 264 64,86 116 57,14 148 72,55
Qendrat shëndetësore 117 28,75 53 26,11 64 31,37
Sistemi i kanalizimeve 219 53,94 86 42,57 133 65,20
Spitalet 63 15,48 32 15,76 31 15,20
Sistemi i ujitjes 113 27,76 37 18,23 76 37,25
Transporti 117 28,75 51 25,12 66 32,35
Rrugët 266 65,36 122 60,10 144 70,59
Qendrat komunitare 67 16,46 34 16,75 33 16,18
Shkollat 240 58,97 130 64,04 110 53,92
Qendrat kulturore 106 26,04 47 23,15 59 28,92
Kopshtet e fëmijëve 168 41,28 94 46,31 74 36,27
Qendrat sportive 119 29,24 49 24,14 70 34,31
Çerdhet e fëmijëve 136 33,42 67 33,00 69 33,82
Tjetër   20 4,91 15 7,39 5 2,45

Tabela 32: Marrëdhëniet ndërmjet investimeve publike të kërkuara dhe gjinisë
Gra Burra Hi-katror

Furnizimi me ujë
116

(43,94)
148

(56,06)
10,60**

Qendrat shëndetësore
53

(45,30)
64

(54,70)
1,38

Sistemi i kanalizimeve
86

(39,27)
133

(60,73)
20,91***

Spitalet
32

(50,79)
31

(49,21)
0,02

Sistemi i ujitjes
37

(32,74)
  76

(67,26)
18,37***

Transporti
51

(43,59)
  66

(56,41)
2,60

Rrugët
122

(45,86)
144

(54,14)
4,94*

Qendrat komunitare
  34

(50,75)
33

(49,25)
0,02

Shkollat
130

(54,17)
110

(45,83)
4,30*

Qendrat kulturore
47

(44,34)
59 |

(55,66)
1,76

Kopshtet e fëmijëve
  94

(55,95)
74

(44,05)
4,22*

Qendrat sportive
49

(41,18)
70

(58,82)
5,09*

Çerdhet e fëmijëve
  67

(49,26)
69

(50,74)
0,03

Tjetër
15

(75,00)
  5 

(25,00)
5,31*

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.
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Tabela 33: investimet publike të miratuara
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %

Furnizimi me ujë 227 55,91 109 53,69 118 58,13

Qendrat shëndetësore 49 12,07 20 9,85 29 14,29

Sistemi i kanalizimeve 185 45,57 84 41,38 101 49,75

Spitalet 13 3,20 6 2,96 7 3,45

Sistemi i ujitjes 74 18,23 30 14,78 44 21,67

Transporti 62  15,27 33 16,26 29 14,29

Rrugët 234 57,64 110 54,19 124 61,08

Qendrat komunitare 34 8,37 19 9,36 15 7,39

Shkollat 208 51,23 115 56,65 93 45,81

Qendrat kulturore 53 13,05 29 14,29 24 11,82

Kopshtet e fëmijëve 133 32,76 76 37,44 57 28,08

Qendrat sportive 89 21,92 48 23,65 41 20,20

Çerdhet e fëmijëve 104 25,62 53 26,11 51 25,12

Tjetër 31 7,65 18 8,87 13 6,44

Tabela 34: Marrëdhëniet ndërmjet investimeve publike të kërkuara dhe gjinisë
Gra Burra Hi-katror

Furnizimi me ujë 109
(48,02)

118
(51,98)

0,81

Qendrat shëndetësore 20
(40,82)

29
(59,18)

1,88

Sistemi i kanalizimeve 84
(45,41)

101
(54,59)

2,87

Spitalet   6
(46,15)

7
(53,85)

0,08

Sistemi i ujitjes 30
(40,54)

44
(59,46)

3,24

Transporti 33
(53,23)

29
(46,77)

0,30

Rrugët 110
(47,01)

124
(52,99)

1,98

Qendrat komunitare 19
(55,88)

15
(44,12)

0,51

Shkollat 115
(55,29)

93
(44,71)

4,77*

Qendrat kulturore 29
(54,72)

24
(45,28)

0,54

Kopshtet e fëmijëve 76
(57,14)

57
(42,86)

4,04*

Qendrat sportive 48
(53,93)

41
(46,07)

0,70

Çerdhet e fëmijëve   53
(50,96)

51
(49,04)

0,05

Tjetër 18
(58,06)

13
(41,94)

0,85

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.
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Tabela 35: Marrëdhëniet ndërmjet këshilltarëve 
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli M SD Diapazoni M SD Diapazoni M SD Diapazoni
Këshilltaret dhe këshilltarët që i 
përkasin së njëjtës parti

4,61 0,57 2-5 4,70 0,52 3-5 4,51 0,61 2-5

Këshilltaret dhe këshilltarët që 
i përkasin së njëjtës aleancë 
politike

4,47 0,64 2-5 4,58 ,58 3-5 4,36 0,68 2-5

Këshilltaret dhe këshilltarët që i 
përkasin opozitës 

4,24 0,80 1-5 4,37 0,72 2-5 4,10 0,84 1-5

Këshilltaret dhe këshilltarët që i 
përkasin së njëjtës parti

4,62 0,55 2-5 4,66 0,51 3-5 4,57 0,58 2-5

Këshilltaret dhe këshilltarët që 
i përkasin së njëjtës aleancë 
politike

4,52 0,59 2-5 4,54 0,60 2-5 4,49 0,60 2-5

Këshilltaret dhe këshilltarët që i 
përkasin opozitës 

4,20 0,79 1-5 4,20 0,81 1-5 4,20 0,78 1-5

Të gjithë këshilltaret dhe këshill-
tarët pavarësisht nga gjinia dhe 
përkatësia e tyre politike 

4,29 0,67 2-5 4,36 0,62 3-5 4,22 0,71 2-5

Tabela 36: Marrëdhëniet ndërmjet këshilltarëve dhe gjinisë
Gra Burra t df

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin së njëjtës parti politike
4,70

(0,52)
4,51

(0,61)
3,29** 387

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin së njëjtës aleancë politike
4,58

(0,58)
4,36

(0,68)
3,56*** 403

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin opozitës 
4,37

(0,72)
4,10

(0,84)
3,56*** 406

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin së njëjtës parti
4,66

(0,50)
4,57

(0,58)
1,55 392

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin së njëjtës aleancë politike
4,54

(0,59)
4,50

(0,60)
0,79 405

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin opozitës 
4,20

(0,81)
4,20

(0,78)
-0,04 403

Të gjithë këshilltaret dhe këshilltarët pavarësisht nga gjinia dhe përkatësia e tyre politike 
4,37

(0,62)
4,22

(0,71)
2,23* 406

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. Shmangiet standarde jepen në kllapa poshtë mesatareve.

Tabela 37: përvoja në këshill
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %

Unë e ngre zërin në këshill 354 86,55 160 78,05 194 95,10

Zëri im dëgjohet 366 89,71 178 87,25 188 92,16

Ndihem i/e lirë të shpreh atë që mendoj 396 96,82 195 95,12 201 98,53

Këshilltaret dhe këshilltarët më ndërpresin kur ndaj mendimet e mia 116 28,36 58 28,29 58 28,43

Këshilltaret dhe këshilltarët më fyejnë gjatë diskutimeve 11 2,69 4 1,95   7 3,43

Këshilltaret dhe këshilltarët përdorin gjuhë seksiste 3 1,47 3 1,47 - -
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Tabela 38: Marrëdhëniet ndërmjet përvojës në këshill dhe gjinisë
Gra Burra Hi-katror

Unë e ngre zërin në këshill 160
(45,20)

194
(54,80)

25,54***

Zëri im dëgjohet 178
(48,63)

188
(51,37)

2,65

Ndihem i/e lirë të shpreh atë që mendoj 195
(49,24)

201
(50,76)

3,86

Këshilltaret dhe këshilltarët më ndërpresin kur ndaj mendimet e mia 58
(50,00)

58
(50,00)

0,001

Këshilltaret dhe këshilltarët më fyejnë gjatë diskutimeve   4  
(36,36)

  7
(63,64)

0,86

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.

Tabela 39: Bashkëpunimi në këshillin bashkiak
Këshilltaret dhe 

këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %

Pjesëmarrja në nisma bashkëpunimi 166 40,49 78 37,86 88 43,14

Aktorët e bashkëpunimit

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin së njëjtës aleancë politike 17 10,30   6 7,79 11 12,50

Këshilltaret dhe këshilltarët pavarësisht nga partia politike së cilës i përkasin 22 13,33 19 24,68 3 3,41

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin së njëjtës aleancë politike 45 27,27 14 18,18 31 35,23

Këshilltaret dhe këshilltarët pavarësisht nga gjinia dhe përkatësia e tyre politike 81 49,09 38 49,35 43 48,86

Pjesëmarrja në nisma bashkëpunimi që trajtojnë problemet e hasura nga vajzat 
dhe gratë në komunitet

86 51,81 51 65,38 35 39,77

Aktorët e bashkëpunimit që trajtojnë problemet e hasura nga vajzat dhe gratë në 
komunitet

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin së njëjtës aleancë politike 5 5,88 4 8,00 1  2,86

Këshilltaret dhe këshilltarët pavarësisht nga partia politike së cilës i përkasin 15 17,65 15 30,00 - -

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin së njëjtës aleancë politike 19 22,35 8 16,00 11 31,43

Këshilltaret dhe këshilltarët pavarësisht nga gjinia dhe përkatësia e tyre politike 46 54,12 23 46,00 23 65,71
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Tabela 40: Marrëdhëniet ndërmjet përvojës në këshill dhe gjinisë
Gra Burra Hi-katror

Pjesëmarrja në nisma bashkëpunimi
  78

(46,99)
88

(53,01)
1,18

Aktorët e bashkëpunimit 19,19***

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin së njëjtës aleancë politike
6  

(35,29)
11

(64,71)

Këshilltaret dhe këshilltarët pavarësisht nga partia politike së cilës i përkasin
19

(86,36)
 3

(13,64)

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin së njëjtës aleancë politike
14

(31,11)
31

(68,89)

Këshilltaret dhe këshilltarët pavarësisht nga gjinia dhe përkatësia e tyre politike
38

(46,91)
43

(53,09)

Pjesëmarrja në nisma bashkëpunimi që trajtojnë problemet e hasura nga vajzat dhe gratë 
në komunitet

51
(59,30)

35
(40,70)

10,86**

Aktorët e bashkëpunimit që trajtojnë problemet e hasura nga vajzat dhe gratë në komunitet 15,10**

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin së njëjtës aleancë politike
4  

(80,00)
1

(20,00)

Këshilltaret dhe këshilltarët pavarësisht nga partia politike së cilës i përkasin
15  

(100,00)
0

(0,00)

Këshilltaret dhe këshilltarët që i përkasin së njëjtës aleancë politike
  8

(42,11)
11

(57,89)

Këshilltaret dhe këshilltarët pavarësisht nga gjinia dhe përkatësia e tyre politike
23

(50,00)
23

(50,00)

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.

Tabela 41: Bashkëpunimi në këshill (vazhdim)
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli M SD Diapazoni M SD Diapazoni M SD Diapazoni

Numri i nismave të bashkëpun-
imit

2,33 1,68 1-15 2,19 1,92 1-15 2,45 1,44 1-7

Numri i nismave të bashkëpun-
imit që trajtojnë problemet e 
hasura nga vajzat dhe gratë në 
komunitet

2,06 1,38 1-6 2,06 1,38 1-6 1,79 1,17 1-5

Tabela 42: Marrëdhëniet ndërmjet bashkëpunimit në këshill (vazhdim) dhe gjinisë 
Gra Burra t df

Numri i nismave të bashkëpunimit
2,20

(1,92)
2,45

(1,44)
-0,94 159

Numri i nismave të bashkëpunimit që trajtojnë problemet e hasura nga vajzat dhe gratë në 
komunitet

2,06
(1,38)

1,79
(0,20)

0,93 81

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. Shmangiet standarde jepen në kllapa poshtë mesatareve.
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Tabela 43: Bashkëpunimi me aktorë të komunitetit 
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %

Organizimi i dëgjesave publike nga këshilli

   Po 200 48,78 103 50,00 97 47,55

   Jo 210 51,22 103 50,00 107 52,45

Kam iniciuar organizimin e dëgjesave publike 

   Po 121 29,58 53 25,73 68 33,50

   Jo 288 70,42 153 74,27 135 66,50

Bashkëpunim me organizata të shoqërisë civile

   Po 130 32,52 67 32,68 66 32,34

   Jo 276 67,48 138 67,32 32,35 67,65

Tabela 44: Marrëdhëniet ndërmjet bashkëpunimit me aktorë të komunitetit dhe gjinisë
Gra Burra Hi-katror

Organizimi i dëgjesave publike nga këshilli 0,25

   Po
103

(51,50)
97 

(48,50)

   Jo
103

(49,05)
107

(50,95)

Kam iniciuar organizimin e dëgjesave publike 2,96

   Po
53

(43,80)
68

(56,20)

   Jo
153

(53,12)
135

(46,88)

Bashkëpunimi me organizata të shoqërisë civile 2,39

   Po
195

(51,32)
185

(48,68)

   Jo
11

(36,67)
19

(63,33)

Fokusi i bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.

Tabela 45: Bashkëpunimi me aktorë të komunitetit (vazhdim)
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli M SD Diapazoni M SD Diapazoni M SD Diapazoni

Numri i dëgjesave publike të 
iniciuara nga këshilltarët

4,29 4,09 1-30 5,06 5,28 1-30 3,68 2,71 1-15

Numri i organizatave të 
shoqërisë civile me të cilat është 
bashkëpunuar

2,63 1,68 0-10 2,76 1,77 0-10 2,5 1,58 1-7
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Tabela 46: Marrëdhëniet ndërmjet bashkëpunimit me aktorë të komunitetit (vazhdim) dhe gjinisë

Gra Burra t df

Numri i dëgjesave publike të iniciuara nga këshilltari/ja
,42

(0,03)
,31

(0,03)
2,40* 408

Numri i organizatave të shoqërisë civile me të cilat bashkëpunohet
2,75

(1,77)
2,5

(1,58)
0,87 128

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. Shmangiet standarde jepen në kllapa poshtë mesatareve.

Tabela 47: planet për kandidim në të ardhmen
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %

Këshilltar/e 207 50,49 111 53,88 96 47,06

Kryetar/e bashkie 53 12,93 26 12,62 27 13,24

Deputet/e 150 36,59 69 33,50 81 39,71

Tabela 48: Marrëdhënia ndërmjet planeve për kandidim në të ardhmen dhe gjinisë
Gra Burra Hi-katror

Këshilltar/e 2,06

   Po
111

(53,62)
96

(46,38)

   Jo
  26

(49,06)
27

(50,94)

   Nuk e di
69

(46,00)
81

(54,00)

Kryetar/e bashkie 1,38

   Po
25

(43,10)
33

(56,90)

   Jo
121

(51,27)
115

(48,73)

   Nuk e di
60

(51,72)
56

(48,28)

Deputet/e 2,50

   Po
  44

(54,32)
37

(45,68)

   Jo
96  

(46,38)
111

(53,62)

   Nuk e di
66

(54,10)
56

(45,90)

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.
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Tabela 49: pjesëmarrja në programe për ndërtimin e kapaciteteve
Këshilltaret dhe këshilltarët Gra Burra

Variabëli n % n % n %

Marr pjesë në programe trajnimi

   Po 223 54,39 132 64,08 91 44,61

   Jo 187 45,61 74 35,92 113 55,39

Kam nevojë të marr pjesë në programe trajnimi

   Po 351 85,61 186 90,29 165 80,88

   Jo 59 14,39 20 9,71 39 19,12

Tabela 50: Marrëdhënia ndërmjet pjesëmarrjes në programe për ndërtimin e kapaciteteve dhe gjinisë
Gra Burra Hi-katror

Marr pjesë në programe trajnimi 15,66***

   Po
132

(59,19)
91

(40,81)

   Jo
74

(39,57)
113

(60,43)

Kam nevojë të marr pjesë në programe trajnimi 7,36**

   Po
186

(52,99)
165

(47,01)

   Jo
20

(33,90)
39

(66,10)

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001. numrat në kllapa tregojnë përqindjet e rreshtave.
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Tabela 51: rezultate të analizës së regresionit: Karakteristikat e nivelit individual  dhe njohuritë për 
qeverisjen vendore dhe zhvillimin rural

Variabëli Këshilli bashkiak Bashkia Zonat rurale

Gjinia (referenca = gratë)
-0,08
(0,08)

-0,16
(0,08)

-0,30**
(0,10)

Numri i mandateve
0,18***
(0,04)

0,16**
(0,04)

-0,01
(0,05)

Numri i viteve si anëtar/e partie
0,01*
(0,01)

0,01
(0,01)

0,02*
(0,01)

Mosha
-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

Arsimi

Arsim universitar
0,44***
(0,12)

0,31*
(0,13)

0,36*
(0,14)

Master ose Doktoraturë
0,57***
(0,14)

0,47**
(0,15)

0,64***
(0,17)

Zona (referenca = urbane)
-0,26**
(0,08)

-0,21*
(0,09)

0,20*
(0,09)

Partia (referenca = parti tjetër)

Partia Socialiste
-0,08
(0,10)

0,02
(0,11)

-0,11
(0,13)

Partia Demokratike
0,02

(0,12)
,22

(0,13)
-0,13
(0,15)

Lëvizja Socialiste për Integrim
0,07

(0,11)
0,13

(0,11)
0,10

(0,13)

Kryetar/e i/e komisionit (referenca = pozitë tjetër)
0,31**
(0,10)

0,27**
(0,10)

-0,11
(0,12)

F 9,45 6,39 4,09

R2 0,22 0,16 0,11

Shënim: Gabimet standarde jepen në kllapa nën koeficientët. 
*p < ,05, **p < ,01, ***p < ,001. 
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Tabela 52: rezultate të analizës së regresionit: Karakteristikat e nivelit individual  dhe pjesëmarrja dhe 
kontributi në takimet e këshillit

Variabëli Pjesëmarrja Pjesëmarrja në diskutime Gjatësia e diskutimit

Gjinia (referenca = burra)
-0,02
(0,06)

-0,30***
(0,08)

-0,36***
(0,10)

Numri i mandateve
0,05

(0,03)
0,12**
(0,04)

0,10*
(0,05)

Numri i viteve si anëtar/e partie
0,01

(0,01)
-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

Mosha
0,01***
(0,01)

-0,01*
(0,01)

-0,01
(0,01)

Arsimi

Arsim universitar
-0,02
(0,09)

0,28*
(0,12)

0,41**
(0,15)

Master ose Doktoraturë
-0,03
(0,09)

0,13
(0,14)

0,19
(0,17)

Zona (referenca = urbane)
0,05

(0,06)
-0,05
(0,08)

-0,16
(0,10)

Partia (referenca = parti tjetër)

Partia Socialiste
-0,14
(0,07)

0,10
(0,10)

0,03
(0,13)

Partia Demokratike
-0,04
(0,09)

0,16
(0,12)

0,29
(0,15)

Lëvizja Socialiste për Integrim
-0,05
(0,08)

0,18
(0,11)

0,21
(0,13)

Kryetar/e e komisionit (referenca = pozitë tjetër)
-0,06
(0,07)

0,18
(0,10)

0,34**
(0,12)

F 20,47 6,63 60,43

R2 0,07 0,17 0,17

Shënim: Gabimet standarde jepen në kllapa nën koeficientët. 
*p < ,05, **p < ,01, ***p < ,001. 
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Tabela 53: rezultate të analizës së regresionit: Karakteristikat e nivelit individual  dhe nismat e ndërmarra

Variabëli Projekt-vendime të propozuara
OR

Kërkesa të drejtuara
OR

Gjinia (referenca = burra)
0,41**
(0,11)

0,68
(0,16)

Numri i mandateve
0,98

(0,13)
1,23

(0,16)

Numri i viteve si anëtar/e partie
1,00

(0,02)
1,03*
(0,02)

Mosha
0,98

(0,01)
0,99

(0,01)

Arsimi

Arsim universitar
2,23

(0,96)
1,65

(0,62)

Master ose Doktoraturë
1,88

(0,90)
2,04

(0,85)

Zona (referenca = urbane)
,61

(0,17)
1,07

(0,25)

Partia (referenca = parti tjetër)

Partia Socialiste
1,62

(0,56)
1,23

(0,38)

Partia Demokratike
1,25

(0,52)
1,62

(0,59)

Lëvizja Socialiste për Integrim
1,87

(0,66)
1,89

(0,61)

Testi LR 31,28 31,08

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001.
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Tabela 54: rezultate të analizës së regresionit: Karakteristikat e nivelit individual  dhe angazhimi me 
komunitetin dhe mediat sociale

Variabëli
Takime me banorët e 

komunitetit
OR

Pjesëmarrja në fushata 
ndërgjegjësuese

OR

Angazhimi në mediat 
sociale

OR

Gjinia (referenca = burra)
0,38**
(0,11)

0,77
(0,19)

0,75
(0,21)

Numri i mandateve
1,21

(0,22)
0,86

(0,11)
0,73

(0,14)

Numri i viteve si anëtar/e partie
1,03

(0,02)
,98

(0,02)
1,0

(0,02)

Mosha
0,98

(0,01)
0,97*
(0,01)

1,04**
(0,01)

Arsimi

Arsim universitar
0,68

(0,32)
0,81

(0,29)
1,09

(0,59)

Master ose Doktoraturë
1,92

(1,03)
1,41

(0,58)
2,09

(1,18)

Zona (referenca = urbane)
2,04*
(0,61)

0,82
(0,20)

0,36**
(0,11)

Partia (referenca = parti tjetër)

Partia Socialiste
1,95

(0,72)
2,37**
(0,74)

1,56
(0,60)

Partia Demokratike
1,24

(0,54)
1,38

(0,50)
1,66

(0,72)

Lëvizja Socialiste për Integrim
1,68

(0,62)
2,04

(0,66)*
1,40

(0,56)

Testi LR 46,53 17,96 50,32

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001.
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Tabela 55: rezultate të analizës së regresionit: Karakteristikat e nivelit individual  dhe çështjet e trajtuara 
në këshill

Variabëli Temat e diskutuara Problemet që hasen nga gratë dhe 
vajzat që janë diskutuar

Kërkesa për investime 
publike 

Gjinia (referenca = burra)
-1,24*
(0,57)

-0,32
(0,26)

-0,86**
(0,31)

Numri i mandateve
0,35

(0,29)
0,12

(-0,06)
0,06

(0,16)

Numri i viteve si anëtar/e partie
0,08*
(0,04)

0,02
(0,02)

0,04
(0,02)

Mosha
-0,01
(0,03)

-0,01
(0,01)

,01
(0,01)

Arsimi

Arsim universitar
1,23

(0,87)
0,12

(0,40)
0,01

(0,48)

Master ose Doktoraturë
1,33

(0,98)
0,36

(0,44)
0,23

(0,54)

Zona (referenca = urbane)
-0,51
(0,57)

-0,06
(0,27)

-0,20
(0,32)

Partia (referenca = parti tjetër)

Partia Socialiste
-0,25
(0,74)

-0,73*
(0,33)

,38
(0,41)

Partia Demokratike
0,43

(0,88)
-0,01
(0,40)

0,70
(0,49)

Lëvizja Socialiste për Integrim
1,02

(0,77)
-0,22
(0,35)

,96*
(0,42)

Kryetar/e e komisionit (referenca = 
pozitë tjetër)

2,42***
(0,69)

0,39
(0,30)

0,72
(0,38)

F 4,30 1,66 2,38

R2 0,11 0,09 0,07

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001.
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Tabela 56: rezultate të analizës së regresionit: Karakteristikat e nivelit individual  dhe pushteti i perceptuar 
në këshill, komision dhe parti

Variabëli Këshill Komision Partia

Gjinia (referenca = burra)
0,09

(0,10)
0,14

(0,11)
-0,10
(0,10)

Numri i mandateve
0,07

(0,05)
0,12*
(0,06)

0,04
(0,05)

Numri i viteve si anëtar/e partie
-0,01
(0,01)

-0,02
(0,01)

,02***
(0,01)

Mosha
-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

Arsimi

   Arsim universitar
0,18

(0,15)
0,38*
(0,18)

0,29
(0,15)

   Master ose Doktoraturë
0,02

(0,17)
0,31

(0,20)
0,48**
(0,17)

Zona (referenca = urbane)
-0,04
(0,10)

-0,14
(0,11)

-0,13
(0,10)

Partia (referenca = parti tjetër)

   Partia Socialiste
0,48***
(0,13)

0,28
(0,15)

-0,34*
(0,13)

   Partia Demokratike
-0,01
(0,16)

0,08
(0,18)

-0,30
(0,16)

   Lëvizja Socialiste për Integrim
0,39**
(0,14)

0,30
(0,15)

0,01
(0,14)

Kryetar/e e komisionit (referenca = pozitë tjetër)
0,34**
(0,12)

0,61***
(0,13)

-0,16
(0,12)

F 4,22 4,53 3,28

R2 0,11 0,14 0,09

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001.
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Tabela 57: rezultate të analizës së regresionit: Karakteristikat e nivelit individual dhe qëndrimet ndaj 
kuotës gjinore 

Variabëli
Marrëveshje

OR

Përzgjedhja e grave të pakuali-
fikuara

OR

Gjinia (referenca = burra)
12,46***

(8,34)
0,28***
(0,07)

Numri i mandateve
0,64*
(0,13)

1,23
(0,16)

Numri i viteve si anëtar/e partie
1,06

(0,04)
1,03

(0,02)

Mosha
0,99

(0,02)
0,99

(0,01)

Arsimi

  Arsim universitar
0,41

(0,29)
1,28

(0,49)

  Master ose Doktoraturë
0,89

(0,74)
2,58*
(1,14)

Zona (referenca = urbane)
3,13*
(1,89)

0,73
(0,20)

Partia (referenca = parti tjetër)

  Partia Socialiste
2,02

(1,48)
0,57

(0,19)

  Partia Demokratike
0,18**
(0,12)

0,55
(0,22)

  Lëvizja Socialiste për Integrim
1,06

(0,62)
0,77

(0,27)

Kryetar/e e komisionit (referenca = pozitë tjetër)
1,10

(0,59)
0,82

(0,26)

Testi LR 50,24 61,90

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001.
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Tabela 58: rezultate të analizës së regresionit: Karakteristikat e nivelit individual dhe bashkëpunimi 
ndërmjet këshilltarëve

Variabëli

Këshilltaret 
dhe 

këshilltarët 
që i përkasin 

së njëjtës 
parti 

politike

Këshilltaret 
dhe 

këshilltarët 
që i përkasin 

së njëjtës 
aleancë 
politike

Këshilltaret 
dhe 

këshilltarët 
që i përkasin 

opozitës

Këshilltaret 
dhe 

këshilltarët 
që i përkasin 

së njëjtës 
parti politike

Këshilltaret 
dhe 

këshilltarët 
që i përkasin 

së njëjtës 
aleancë 
politike

Këshilltaret 
dhe 

këshilltarët 
që i 

përkasin 
opozitës

Të gjithë 
këshilltaret dhe 

këshilltarët 
pavarësisht 

nga gjinia dhe 
përkatësia e tyre 

politike 

Gjinia (referenca = 
burrat)

0,24***
(0,07)

0,22**
(0,07)

0,30**
(0,09)

0,08
(0,06)

0,05
(0,07)

0,04
(0,09)

0,19*
(0,07)

Numri i mandateve
-0,01
(0,03)

-0,02
(0,04)

-0,03
(0,05)

-0,01
(0,03)

-0,03
(0,03)

-0,06
(0,05)

-0,04
(0,04)

Numri i viteve si 
anëtar/e partie

0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

Mosha
-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

Arsimi

  Arsim universitar
0,12

(0,10)
0,11

(0,11)
0,21

(0,13)
0,22*
(0,10)

0,15
(0,10)

0,19
(0,14)

0,09
(0,11)

  Master ose   
  Doktoraturë

0,01
(0,11)

0,01
(0,12)

0,05
(0,15)

0,28*
(0,11)

0,11
(0,12)

0,07
(0,16)

0,05
(0,13)

Zona (referenca = 
urbane)

0,08
(0,07)

0,14*
(0,07)

0,10
(0,09)

0,06
(0,06)

0,05
(0,07)

0,17
(0,09)

0,20**
(0,07)

Partia (referenca = 
parti tjetër)

Partia Socialiste
-0,01
(0,09)

0,02
(0,09)

-0,04
(0,11)

0,05
(0,08)

0,07
(0,09)

-0,11
(0,11)

0,07
(0,10)

Partia Demokra-
tike

0,01
(0,10)

0,16
(0,11)

-0,22
(0,13)

0,05
(0,10)

-0,01
(0,10)

-0,12
(0,14)

-0,11
(0,11)

Lëvizja Socialiste 
për Integrim

0,07
(0,09)

0,08
(0,09)

0,11
(0,12)

0,12
(0,08)

0,10
(0,09)

0,14
(0,12)

0,24*
(0,10)

F 2,16 2,44 3,38 1,49 0,82 1,41 3,16

R2 0,06 0,06 0,08 0,04 0,02 0,04 0,08

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001.
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Tabela 59: rezultate të analizës së regresionit: Karakteristikat e nivelit individual dhe nisma bashkëpunimi, 
dëgjesa publike, dhe organizata të shoqërisë civile

Variabëli Nisma bashkëpunimi
OR

Dëgjesa publike

OR

Organizata të shoqërisë civile
OR

Gjinia (referenca = burra)
0,78

(0,18)
0,52*
(0,13)

1,30
(0,61)

Numri i mandateve
1,08

(0,13)
0,96

(0,13)
0,86

(0,17)

Numri i viteve si anëtar/e partie
1,03

(0,02)
1,01

(0,02)
1,02

(0,03)

Mosha
0,99

(0,01)
1,00

(0,01)
1,01

(0,02)

Arsimi

Arsim universitar
1,57

(0,58)
 0 ,73
(0,29)

1,06
(0,64)

Master ose Doktoraturë
1,14

(0,48)
1,30

(0,56)
0,98

(0,68)

Zona (referenca = urbane)
0,74

(0,18)
0,77

(0,20)
0,78

(0,34)

Partia (referenca = parti tjetër)

Partia Socialiste
1,11

(0,34)
2,03*
(0,70)

2,22
(1,27)

Partia Demokratike
0,81

(0,30)
1,75

(0,70)
1,36

(0,88)

Lëvizja Socialiste për Integrim
1,18

(0,38)
2,17*
(0,77)

2,30
(1,44)

Konstantja
97,18

(2217,52)
0,01

(0,01)
0,01

(0,01)

Testi LR 15,04 18,38 6,50

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001.
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Tabela 60: rezultate të analizës së regresionit: Karakteristikat e nivelit individual  dhe planet e ardhshme 
për të kandiduar për këshilltar/e, kryetar/e bashkie, dhe deputet/e

Variabëli Këshilltar/e
OR

Kryetar/e bashkie
OR

Deputet/e
OR

Gjinia (referenca = burra)
0,76

(0,27)
0,50**
(0,16)

0,82
(0,21)

Numri i mandateve
0,89

(0,15)
1,16

(0,16)
1,04

(0,14)

Numri i viteve si anëtar/e partie
0,98

(0,02)
1,04*
(0,02)

1,01
(0,02)

Mosha
0,99

(0,02)
1,06***
(0,01)

1,04**
(0,01)

Arsimi

Arsim universitar
0,71

(0,37)
3,29*
(1,63)

3,18*
(1,46)

Master ose Doktoraturë
1,14

(0,69)
6,47***
(3,40)

7,64***
(3,77)

Zona (referenca = urbane)
0,65

(0,21)
0,39***
(0,10)

0,37***
(0,10)

Partia (referenca = parti tjetër)

Partia Socialiste
1,64

(0,71)
1,05

(0,35)
1,13

(0,36)

Partia Demokratike
2,18

(1,24)
1,56

(0,61)
1,62

(0,63)

Lëvizja Socialiste për Integrim
1,17

(0,51)
2,22*
(0,77)

1,37
(0,46)

Testi LR 7,60 78,39 76,43
Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001.

Tabela 61: rezultatet e analizës së regresionit: Karakteristikat e nivelit individual dhe pjesëmarrja në 
programe trajnimi

Variabëli Kam marrë pjesë
OR

Dëshiroj të marr pjesë
OR

Gjinia (referenca = burra)
3,13***
(0,79)

1,85
(0,64)

Numri i mandateve
1,54**
(0,21)

0,96
(0,15)

Numri i viteve si anëtar/e partie
1,00

(0,02)
1,00

(0,02)

Mosha
,98

(0,01)
1,03

(0,02)
Arsimi

Arsim universitar
1,14

(0,43)
0,79

(0,37)

Master ose Doktoraturë
1,93

(0,81)
1,36

(0,78)

Zona (referenca = urbane)
0,54*
(0,13)

1,04
(0,36)

Partia (referenca = parti tjetër)

Partia Socialiste
1,64

(0,52)
1,04

(0,46)

Partia Demokratike
1,44

(0,54)
0,90

(0,47)

Lëvizja Socialiste për Integrim
1,05

(0,34)
0,77

(0,34)
Testi LR 49,42 18,25

Shënim: *= p < ,05, ** = p < ,01, ***= p < ,001.
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Tabela 62: Krahasime të karakteristikave të nivelit individual (Variabëla kategorikë)
Këshilltaret dhe 

këshilltarët Gra Burra Gra të zgjedhura në 
bazë të kuotës

Gra që nuk ishin zgjedhur 
në bazë të kuotës

Variabëli n % n % n % n % n %
Partia politike
   Partia Socialiste 132 32,20 78 37,86 54 26,47 29 30,85 49 43,75
   Partia Demokratike 77 18,78 43 20,87 34 16,67 14 14,89 29 25,89
   Lëvizja Socialiste për Integrim 91 22,20 53 25,73 38 18,63 33 35,11 20 17,86
   Tjetër 110 26,83 32 15,53 78 38,24 18 19,15 14 12,50
Pozita në parti
   Asnjë 31 8,05 14 7,29 17 8,81 4 4,55 10 9,62
   Kryetar/e 96 24,94 49 25,52 47 24,35 24 27,27 25 24,04
   Zëvendës Kryetar/e 15 3,90 5 2,60 10 5,18 3 3,41 2 1,92
   Sekretar/e 18 4,68 9 4,69 9 4,66 5 5,68 4 3,85
   Koordinator/e 23 5,97 7 3,65 16 8,29 4 4,55 3 2,88
   Anëtar/e 202 52,47 108 56,25 94 48,70 48 54,55 60 57,69
Pozita në komision
   Kryetar/e 73 18,11 34 16,67 39 19,60 10 10,75 24 21,62
   Zëvendës Kryetar/e 34 8,44 17 8,33 17 8,54 3 3,23 14 12,61
   Anëtar/e 263 65,26 137 67,16 126 63,32 62 66,67 75 67,57
   Zëvendësues/e 2 0,50 1 0,49 1 0,50 0 0 1 0,90
Niveli arsimor
   Shkollë e mesme 50 12,25 12 5,88 38 18,63 7 7,61 5 4,46
   Universitet 227 55,64 113 55,39 114 55,88 49 53,26 64 57,14
   Master 102 25,00 60 29,41 42 20,59 29 31,52 31 27,68
   Doktoraturë 29 7,11 19 9,31 10 4,90 7 7,61 12 10,71
Gjendja civile
   Beqar/e 80 20,15 54 27,55 26 12,94 25 28,09 29 27,10
   I/e martuar 309 77,83 134 68,37 175 87,06 62 69,66 72 67,29
   I/e divorcuar 5 1,26 5 2,55 0 0 1 1,12 4 3,74
   I/e ve 3 0,76 3 1,53 0 0 1 1,12 2 1,87
Profesioni
   Mësues/e 87 21,64 56 28,00 31 15,35 22 23,66 34 31,78
   Ekonomist/e 87 21,64 44 22,00 43 21,29 25 26,88 19 17,76
   Jurist/e 45 11,19 16 8,00 29 14,36 9 9,68 7 6,54
   Inxhinier/e 33 8,21 12 6,00 21 10,40 3 3,23 9 8,41
   Agronom/e 21 5,22 9 4,50 12 5,94 3 3,23 6 5,61
   Mjek/e 16 3,98 12 6,00 4 1,98 6 6,45 6 5,61
   Llogaritar/e 13 3,23 5 2,50 8 3,96 1 1,08 4 3,74
   Infermier/e 11 2,74 6 3,00 5 2,48 2 2,15 4 3,74
   Pedagog/e 11 2,74 2 1,00 9 4,46 1 1,08 1 0,93
   Tjetër 78 19,40 38 19,00 40 19,80 22 23,40 17 15,89
Anëtar/e i/e pakicave
   Po 24 5,88 14 6,86 10 4,90 8 8,60 6 5,41
   Jo 384 94,12 190 93,14 194 95,10 85 91,40 105 94,59
Përfitues/e i/e ndihmës sociale për 
personat me aftësi të kufizuara
   Po 5 1,23 1 0,49 4 1,97 1 1,08 0 0
   Jo 402 98,77 203 99,51 199 98,03 92 98,92 111 100
Lloji i njësisë administrative
   Urbane 278 67,97 139 67 139 68,47 57 60,64 82 73,21
   Rurale 131 32,03 67,48 32,52 64 31,53 37 39,36 30 26,79
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Tabela 63: Krahasime të karakteristikave të nivelit individual (Variabël të vazhdueshëm)

Këshilltaret dhe këshill-
tarët Gra Burra Gra të zgjedhura në 

bazë të kuotës
Gra që nuk ishin zgjed-
hur në bazë të kuotës

Variabëli M SD Diapa-
zoni M SD Diapa-

zoni M SD Diapa-
zoni M SD Diapa-

zoni M SD Diapa-
zoni

Numri i 
mandateve

1,58 1,01 1-7 1,27 0,63 1-4 1,90 1,21 1-7 1,01 0,10 1-2 1,48 0,79 1-4

Numri i 
viteve në 
parti

9,34 8,03 1-35 8,00 7,65 1-35 10,71 8,19 1-27 4,06 3,95 1-24 11,21 8,42 1-35

Numri i 
komisioneve

2,20 0,77 1-6 2,21 0,75 1-4 2,19 ,80 1-6 1,98 0,61 1-4 2,40 0,81 1-4

Mosha 42,26 11,73 19-72 38,86 11,64 19-66 45,62 10,84 21-72 36,88 11,33 19-60 40,57 11,68 21-66

Numri i 
fëmijëve

1,64 1,15 0-4 1,35 1,10 0-4 1,93 1,14 0-4 1,31 1,11 0-4 1,37 1,09 0-4

Të ardhurat 
mujore

67016 78155 0-700000 53162 47406 0-420000 85375 103387 0-700000 42948 28982 0-130000 62308 57906 0-420000
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Tabela 64: numri i fjalëve të folura nga këshilltaret dhe këshilltaret dhe nga banorët e komunitetit 

Bashkia*
Kohëzg-

jatja e 
takimit**

Numri i fjalëve 
të folura nga 
këshilltarët/

et***

Numri i 
fjalëve të 

folura nga 
burrat

Numri i 
fjalëve të 

folura nga 
gratë

Pjesa e 
fjalëve të 

folura nga 
gratë****

Numri i 
banorëve të 

komunitetit që 
morën fjalën

Numri i fjalëve 
të folura nga 

banorët e 
komunitetit

Bashkia 1 (10) 62 1681 1130 551 0,33 0 0

Bashkia 2 (09) 98 7767 6191 1574 0,20 0 0

Bashkia 2 (12) 48 3799 3799 0 0,00 0 0

Bashkia 3 (09) 198 8681 7130 1551 0,18 0 0

Bashkia 3 (11) 56 2985 1529 1456 0,49 1 105

Bashkia 3 (09) 94 4316 2186 2130 0,49 0 0

Bashkia 3 (12) 86 4906 3815 1091 0,22 0 0

Bashkia 3 (10) 176 11160 8415 2745 0,25 9 936

Bashkia 4 (09) 112 8506 6824 1682 0,20 0 0

Bashkia 4 (10) 68 2894 2219 675 0,23 0 0

Bashkia 4 (11) 4 356 356 0 0,00 0 0

Bashkia 4 (12) 58 3210 2912 298 0,09 0 0

Bashkia 5 (08) 36 1183 1179 4 0,00 0 0

Bashkia 5 (10) 151 3023 2840 183 0,06 0 0

Bashkia 5 (09) 173 6305 5699 606 0,10 0 0

Bashkia 5 (11) 64 2428 2183 245 0,10 0 0

Bashkia 6 (09) 45 2502 2183 319 0,13 0 0

Bashkia 6 (11) 48 1342 1342 0 0,00 0 0

Bashkia 6 (08) 38 3028 2685 343 0,11 0 0

Bashkia 6 (12) 22 1107 1107 0 0,00 0 0

Bashkia 6 (12) 51 4675 3974 701 0,15 0 0

Bashkia 7 (09) 194 8806 7248 1558 0,18 0 0

Bashkia 7 (10) 119 5116 4177 939 0,18 0 0

Bashkia 8 (10) 45 703 700 3 0,00 1 99

Bashkia 9 (08) 108 4923 3473 1450 0,29 1 8

Bashkia 9 (09) 140 5116 3582 1534 0,30 0 0

Bashkia 9 (11) 9 510 510 0 0,00 0 0

Bashkia 10 (10) 234 19947 12827 7120 0,36 0 0

Bashkia 11 (09) 64 3072 1955 1117 0,36 2 476

Bashkia 11 (11) 53 3199 1195 2004 0,63 0 0

* numri në kllapa i referohet muajit kur është mbajtur takimi i këshillit bashkiak.
**Kohëzgjatja e takimit në minuta.
***U llogarit vetëm numri i fjalëve të folura nga këshilltarët/et. numri i fjalëve të folura nga kryetari i 
këshillit, kryetari i bashkisë apo punonjësit e bashkisë nuk u morën parasysh.
****numri i fjalëve të folura nga gratë u pjesëtua me numrin total të fjalëve të folura nga të gjithë 
këshilltarët/et.



110  |  Kuota Gjinore dhe Përfaqësimi Thelbësor i Grave në Këshillat Bashkiakë në Shqipëri

Tabela 65: pjesëmarrja e komunitetit në takimet e këshillit bashkiak

Bashkia* Numri i banorëve të 
komunitetit Numri i grave Numri i 

burrave
Karakteristikat e banorëve të 

komunitetit

Bashkia 1 (10) 0 NA NA NA

Bashkia 2 (09) 1 1 0 Mësues/e

Bashkia 2 (12) 2 2
0 Përfaqësues/e të organizatave 

vendore

Bashkia 3 (09) 5 2
3

Studentë; të papunë; biznesmenë

Bashkia 3 (09) 9 4
5

Të papunë; bujq; studentë

Bashkia 3 (10) 19 11
8

Qytetarë që kundërshtonin një vendim 
të këshillit

Bashkia 3 (11) 2 1
1

Biznesmenë; të papunë

Bashkia 3 (12) 0 NA NA NA

Bashkia 4 (09) 3 0 3 Nuk u specifikua

Bashkia 4 (10) 2 0 2 Nuk u specifikua

Bashkia 4 (11) 3 0 3 Nuk u specifikua

Bashkia 4 (12) 7 3
4

Studentë; të papunë

Bashkia 5 (08) 0 NA NA NA

Bashkia 5 (10) 0 NA NA NA

Bashkia 5 (09) 0 NA NA NA

Bashkia 5 (11) 0 NA NA NA

Bashkia 6 (09) 0 NA NA NA

Bashkia 6 (11) 0 NA NA NA

Bashkia 6 (08) 0 NA NA NA

Bashkia 6 (12) 0 NA NA NA

Bashkia 6 (12) 0 NA NA NA

Bashkia 7 (09) 3 1 2 Të papunët

Bashkia 7 (10) 13 5 8 Të papunët

Bashkia 8 (09) 1 0 1 Nxënës i shkollës së mesme

Bashkia 9 (08) 0 NA NA NA

Bashkia 9 (09) 0 NA NA NA

Bashkia 9 (11) 0 NA NA NA

Bashkia 10 (10) 0 NA NA NA

Bashkia 11 (09) 0 NA NA NA

Bashkia 11 (11) 2 0 2 Bujq

* numri në kllapa i referohet muajit kur është mbajtur takimi i këshillit bashkiak.



Kuota Gjinore dhe Përfaqësimi Thelbësor i Grave në Këshillat Bashkiakë në Shqipëri  | 111

Shtojca 3: Fokusi i projekt-vendimeve
 

Gratë Burrat
Zhvillimi rural

 • Ofrimi i transportit falas për zonat rurale, në mënyrë që njerëzit të 
shkojnë në kryeqytet për të ndjekur kurse profesionale

 • Rindërtimi i rrugës që lidh fshatin me rrugën kryesore
 • Identifikimi i familjeve në nevojë
 • Investimi në sistemet e ujitjes dhe kullimit 
 • Kërkimi i transportit falas që fëmijët nga fshati të shkojnë në 

shkollën e zënës
 • Përmirësimi i infrastrukturës rrugore 
 • Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm
 • Ndërtimi i stallave për bagëtitë
 • Ndërtimi i një laboratori bujqësor
 • Fillimi i shpronësimit të pronave të fshatarëve për ndërtimin e një 

hidrocentrali 
Arsimi

 • Rritja e numrit të bursave për nxënësit dhe studentët e shkëlqyer
 • Rritja e buxhetit për arsimin
 • Përmirësimi i  teknologjisë në klasë
 • Ulja e tarifave shkollore 
 • Rindërtimi i një shkolle 
 • Ngritja e një zyre arsimore në bashki
 • Zbatimi i projekteve me fokus arsimin
 • Përmirësimi i qasjes në çerdhe dhe kopshte gjatë muajit gusht
 • Ndërtimi i një kopshti fëmijësh

 • Kërkimi i një dëgjese publike me drejtorin e zyrës arsimore për 
sistemin e ngrohjes në shkollat dhe kopshtet e fëmijëve

 • Rritja e buxhetit për çerdhet, kopshtet, dhe shkollat
 • Mbështetja e institucioneve arsimore
 • Ofrimi i bursave për studentët e vitit të parë

Infrastruktura

 • Ndërtimi i rrugëve
 • Rindërtimi i rrugëve
 • Rindërtimi i urave

 • Ndërtimi i rrugëve
 • Ndërtimi i ujësjellësit
 • Përmirësimi i mirëmbajtjes së rrugëve
 • Ndërtimi i rrugëve
 • Ndërtimi i kopshteve të fëmijëve
 • Ndërtimi i sistemit të kanalizimeve

Shërbimet publike

 • Përmirësimi i  sistemit të kanalizimeve
 • Përmirësimi i furnizimit me ujë
 • Përmirësimi i shërbimit të gjelbërimit
 • Blerja e pajisjeve për mbledhjen dhe heqjen e mbeturinave urbane

 • Përmirësimi i  sistemit të kanalizimeve
 • Përmirësimi i shërbimit të gjelbërimit
 • Trajtimi i problemit të mbeturinave urbane
 • Përmirësimi i furnizimit me ujë
 • Përmirësimi i shërbimit të ndriçimit

Hapësirat publike

 • Rindërtimi i një pishine publike
 • Përmirësimi i tregjeve
 • Krijimi i një këndi lojërash për fëmijët

 • Hapja e vendparkimeve
 • Krijimi i hapësirave publike
 • Ndërtimi i një tregu për fruta dhe perime

Mbështetja për biznesin

 • Ulja e taksave për bizneset e vogla
 • Ulja e taksave për bizneset e vogla 
 • Ulja e taksave për shërbimet publike

Komuniteti rom
 • Trajtimi i problemeve me të cilat përballet komuniteti rom  • Caktimi i një fondi të veçantë për fëmijët romë

Strehimi social
 • Ndërtimi i njësive të strehimit social për familjet në nevojë  • Ndërtimi i njësive të strehimit social për familjet në nevojë

Ndihma ekonomike

 • Ofrimi i ndihmës ekonomike për familjet me kryefamiljare gra
 • Ofrimi i ndihmës ekonomike për familjet në nevojë, sidomos gratë në 

kushte të vështira

 • Ofrimi i ndihmës ekonomike për një sportiste të njohur dhe një 
person të pastrehë

 • Propozimi i shtesave të tjera në listën e përfituesve të ndihmës 
ekonomike
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Mbështetja për bizneset e grave
 • Financimi i bizneseve të grave
 • Nisma projektesh të reja që fokusohen në planet mjekësore, që shtojnë 

mundësitë e punësimit të grave
 • Ndryshime në paketën fiskale për të ndihmuar gratë kryefamiljare
 • Mbështetja e grave që duan të hapin një biznes 
 • Heqja e pengesave fiskale për gratë kryefamiljare

Komuniteti LGBT
 • Ofrimi i shërbimeve për komunitetin LGBT

Mbrojtja e mjedisit
 • Zbatimi i programeve ndër-kufitare për mbrojtjen e mjedisit

Shërbimet shëndetësore
 • Vendosja e psikologëve në spital
 • Përmirësimi i qasjes në kontrolle shëndetësore, si mamografia

Rinia
 • Financimi i projekteve për rininë
 • Rritja e mundësive të punësimit për rininë

Personat me aftësi të kufizuara
 • Heqja e të ardhurave familjare në llogaritjen e asistencës sociale për 

personat me aftësi të kufizuara 
 • Ofrimi i mbështetjes për fëmijët me aftësi të kufizuara
 • Ofrimi i infrastrukturës së aksesueshme nga personat me aftësi të 

kufizuara
Turizmi

 • Mbështetja e zhvillimit të turizmit në zonë
 • Pastrimi i plazhit

Titujt e nderit
 • Dhënia e titujve të nderit për banorët e komunitetit që kanë dhënë 

kontribut të shquar 
 • Vënia e emrit bibliotekës së zonës

Kultura
 • Ndërtimi i qendrave kulturore
 • Shpërblimi i grupeve artistike

Transparenca dhe ligjet/rregulloret
 • Bërja transparente e alokimit të investimeve publike
 • Ulja e numrit të punonjësve në administratën publike
 • Ndryshimi i rregullores së brendshme të këshillit
 • Propozimi i ndryshimeve në buxhet dhe në strukturën organizative 

të bashkisë
Sportet

 • Investimi në sporte
Kafshët/bagëtitë

 • Mbrojtja e kafshëve të braktisura
Fatkeqësitë dhe emergjencat

 • Ofrimi i mbështetjes për tokat e përmbytura
 • Dërgimi i nxënësve në një zonë tjetër për shkak të përmbytjes së 

shkollës
 • Ofrimi i mbështetjes financiare në rast emergjence
 • Mbështetja e të moshuarve

Transporti
 • Transporti publik të bëhet më pak i kushtueshëm
 • Përmirësimi i  transporti publik
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Shtojca 4: Fokusi i projekt-vendimeve që trajtojnë çështje të grave

Gratë Burrat

Mundësitë e punësimit

 • Rritja e mundësive të punësimit për gratë
 • Përmirësimi i mundësive ekonomike dhe të punësimit për gratë në 

nevojë
 • Përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe standardeve të jetesës së grave
 • Kërkesa që gratë të përbëjnë 50 për qind të administratës së bashkisë

 • Rritja e mundësive të punësimit të grave në sektorin shënde-
tësor

 • Rritja e mundësive të punësimit të grave në shërbimin e 
pastrimit rrugor 

 • Rritja e mundësive të punësimit të grave në kopshtet e fëmijëve
 • Mbështetje për punësimin sezonal
 • Mbështetje e viktimave të dhunës në familje dhe punësimi i 

tyre

Ndihma ekonomike

 • Ofrimi i ndihmës ekonomike për gratë kryefamiljare
 • Ofrimi i e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë, sidomos për gratë 

në kushte të vështira
 • Ofrimi i mbështetjes për gratë kryefamiljare
 • Rritja e ndihmës ekonomike

 • Kundërshtimi i heqjes së ndihmës ekonomike grave në nevojë
 • Dhënia e mbështetjes financiare në raste emergjence për 

familjet me kryefamiljare gra

Strehimi social

 • Ofrimi i strehimit social për gratë në nevojë  • Ofrimi i strehimit social për të vejat dhe viktimat e dhunës në 
familje

Koha e lirë

 • Mbështetja e pjesëmarrjes së grave në veprimtari të ndryshme të kohës 
së lirë

 • Organizimi i veprimtarive për mbështetjen e grave

Furnizimi me ujë

 • Ofrimi i qasjes në shërbimet e ujësjellësit për zonat administrative 

Parqet

 • Ndërtimi i një parku ku gratë mund të mblidhen dhe kalojnë kohën me 
njëra tjetrën

Kopshtet e fëmijëve

 • Hapja e një kopshti, me qëllim që gratë të mund të shkojnë në punë 

Diskriminimi në tregun e punës

 • Lufta kundër diskriminimit në tregun e punës

Mbështetja për biznesin

 • Financimi i bizneseve të grave
 • Ngritja e një fondi të sipërmarrjeve për gratë
 • Ofrimi i mbështetjes financiare për gratë që duan të hapin biznes 
 • Mbështetja e punësimit të grave në bizneset vendore që merren me 

bimët mjekësore

Mbështetja për gratë në zonat rurale

 • Ofrimi i trajnimit profesional për gratë në zonat rurale
 • Organizimi i takimeve me gratë në zonat rurale me qëllim rritjen e 

ndërgjegjësimit të tyre për çështje sociale
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Shtojca 5: Kërkesa drejtuar bashkisë ose sekretarit të këshillit bashkiak

Gratë Burrat

Arsimi

•	 Rritja e numrit të bursave për nxënësit e shkëlqyer
•	 Ndërtimi i shkollave, kopshteve të fëmijëve
•	 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore
•	 Ofrimi i mjeteve arsimore, bankave
•	 Lyerja e shkollave
•	 Rindërtimi i shkollave
•	 Ndërtimi i rrugëve që lidhin komunitetin me shkollat
•	 Ofrimi i transportit për nxënësit e shkollave

•	 Përmirësimi i kushteve në institucionet arsimore
•	 Ndërtimi i shkollave
•	 Rindërtimi i shkollave

Qasja në informacion

•	 Kërkimi i informacionit për çështje si: rregullorja e këshillit bashkiak, 
kompensimi i banorëve të komunitetit, buxheti, treguesit fiskalë, 
parkimi, rritja e çmimit të biletave të transportit publik, prokurimet, 
zbatimi i projekt-vendimeve, kompetencat e njësive të reja administra-
tive, investimet publike, huatë e buta, aplikimet për strehim social

•	 Kërkimi i informacionit për: zbatimin e vendimeve të marra 
nga këshilltarët, performancën e drejtorive bashkiake, rendin 
e ditës së takimeve të këshillit, veprimtaritë e organizuara 
nga bashkia, buxheti i bashkisë për shërbimet shëndetësore, 
performanca e këshillit bashkiak, ndjekja e takimeve të këshillit 
bashkiak

Investimet publike

•	 Investime në infrastrukturën rrugore
•	 Investime në kopshtet dhe çerdhet e fëmijëve
•	 Përmirësimi i fushave sportive 
•	 Përmirësimi i gjendjes së urave
•	 Rindërtimi i ujësjellësve dhe 
•	 Përmirësimi i sistemit të energjisë elektrike

•	 Investime në sistemet e ujësjellësit, rrugë, sistemet e kanal-
izimeve, të kanaleve të ujitjes dhe kullimit

•	 Investime në rrugët e fshatrave
•	 Ndërtimi i digave për ujitje
•	 Rindërtimi i shkollave
•	 Përmirësimi i qasjes në ujë të pijshëm
•	 Ndërtimi i një rezervuari uji në një fshat

Fatkeqësitë dhe emergjencat

•	 Kërkesa për mbështetje për rindërtimin e një ure të shembur në një fshat
•	 Kërkesa për mbështetje për personat me probleme shëndetësore
•	 Kërkesa për përmirësimin e infrastrukturës gjatë stinës së dimrit
•	 Zgjidhja e problemeve të shkaktuara nga përmbytjet

•	 Ndihmë për familjet e prekura nga pasojat e përmbytjeve

Shërbimet publike

•	 Përmirësimi i qasjes në shërbimet e gjelbërimit, të ndriçimit dhe të 
pastrimit të rrugëve

•	 Përmirësimi i shërbimit të pastrimit të rrugëve dhe të ndriçimit
•	 Propozimi i nismave për pastrimin e rrugëve
•	 Përmirësimi i mbledhjes së mbeturinave

Mbështetja fiskale

•	 Ulja e taksave urbane 
•	 Heqja e taksave urbane për institucionet arsimore dhe fetare
•	 Heqja e taksave urbane për gratë kryefamiljare, të divorcuara ose të veja

•	 Ulja e taksave urbane
•	 Ulja e taksave për bizneset e vogla 
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Ndihma ekonomike dhe asistenca sociale

•	 Propozimi i përfituesve të tjerë për ndihmë ekonomike dhe asistencë 
sociale për personat me aftësi të kufizuara

•	 Kërkimi i punësimit të banorëve të komunitetit që jetojnë në varfëri
•	 Mbështetja e pesë grave të veja në aplikimin për ndihmë ekonomike

•	 Propozimi i përfituesve të tjerë për ndihmë ekonomike dhe 
asistencë sociale për personat me aftësi të kufizuara

•	 Kundërshtimi i heqjes së familjeve të varfëra nga programi i 
ndihmës ekonomike

Transparenca dhe verifikimet

•	 Kërkesë që takimet e këshillit të jenë të hapura për publikun
•	 Kërkesë për organizimin e një takimi për miratimin e projekt-vendimeve 

që kanë të bëjnë me komunitetin
•	 Verifikimi i mandateve të këshilltarëve
•	 Verifikimi i nivelit arsimor të këshilltarëve
•	 Verifikimi i personave që marrin ndihmë ekonomike

•	 Kërkimi i transparencës nga kompanitë private të kontraktuara 
nga bashkia për ofrimin e shërbimeve publike

•	 Kërkimi i transparencës për shpërndarjen e fondeve në kopshtet 
e fëmijëve 

•	 Kërkimi i transparencës buxhetore 
•	 Kërkimi i transparencës për cilësinë e punëve publike dhe të 

masës në të cilën janë përmbushur standardet

Çështje të tjera

•	 Trajtimi dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve për pronat
•	 Trajtimi dhe zgjidhja e shkeljeve të të drejtave të pronësisë
•	 Ndërtimi i një parku në komunitet
•	 Kundërshtimi i vendimit të bashkisë për parkun e qytetit
•	 Trajtimi i problemeve që lidhen me qentë e rrugës
•	 Hapja e një zyre për veteranët
•	 Rregullimi i tabelave/shenjave rrugore
•	 Gjetja e terrenit për varrezën e fshatit

•	 Trajtimi dhe zgjidhja e dëmeve të shkaktuara në hidrocentralet, 
në sistemin e kanaleve të  ujitjes, pronat private

•	 Kërkesa që punonjësit e policisë të raportojnë për sigurinë e 
trafikut

•	 Trajtimi i problemeve që lidhen me qentë e rrugës
•	 Trajtimi i problemit të ndotjes së shkaktuar nga një biznes 

privat 
•	 Caktimi i fondeve për grupe sportive
•	 Mbështetje më e madhe për bujqit
•	 Dhënia e një ndërtese të vjetër një shoqate për organizimin e 

kurseve për fëmijët në komunitet
•	 Caktimi i vendparkimeve
•	 Pastrimi i plazheve publike
•	 Zgjidhja e konflikteve në komunitet
•	 Ndërtimi i një fushe sportive
•	 Punësimi i banorëve të komunitetit
•	 Ndërtimi i një galerie artesh
•	 Rindërtimi i një xhamie
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Shtojca 6: Fokusi i nismave të bashkëpunimit

Gratë Burrat

Zhvillimi rural

•	 Përmirësimi i furnizimit me ujë
•	 Përmirësimi i sistemeve të kanaleve ujitëse dhe kulluese

•	 Ndërtimi i rrugëve që lidhin zonat urbane me ato rurale
•	 Përmirësimi i infrastrukturës rrugore 
•	 Investime në bujqësi
•	 Përmirësimi i sistemit të ujitjes

Mbështetje për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre

•	 Ofrimi i bonuseve të strehimit për personat që kanë fëmijë me aftësi 
të kufizuara 

•	 Mbështetja e familjeve që kanë anëtarë me nevoja të veçanta
•	 Ofrimi i infrastrukturës së aksesueshme për personat me aftësi të 

kufizuara 
•	 Ofrimi i shërbimeve sociale për nënat që kanë fëmijë me autizëm

•	 Ofrimi i ndihmës ekonomike dhe asistencës sociale për personat 
me aftësi të kufizuara

Bursa për nxënësit dhe studentët

•	 Dhënia e bursave për nxënësit dhe studentët e shkëlqyer •	 Dhënia e bursave për nxënësit dhe studentët e shkëlqyer

Shërbimet publike

•	 Përmirësimi i shërbimit të pastrimit rrugor
•	 Përmirësimi i qasjes në shërbimet publike
•	 Përmirësimi i furnizimit me ujë

•	 Përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave
•	 Përmirësimi i shërbimit të pastrimit rrugor

Taksat urbane

•	 Ulja e taksave urbane for shërbimet publike •	 Ulja e taksës mbi tokën
•	 Ulja e taksës së ndërtimit

Investimet publike

•	 Rritja e investimeve për shkollat, strehim, furnizim me ujë
•	 Rindërtimi i qendrave shëndetësore
•	 Ndërtim rrugësh
•	 Ndërtim parqesh 
•	 Ndërtim qendrash komunitare
•	 Ndërtim i kopshteve dhe çerdheve të fëmijëve
•	 Përmirësimi i cilësisë së mjedisit në çerdhe dhe kopshte
•	 Përmirësimi i kushteve në ndërtesat arsimore

•	 Kryerja e investimeve në komunitet
•	 Ndërtimi i një fushe sportive
•	 Ndërtimi i rrugëve të reja 
•	 Rindërtimi i qendrave shëndetësore
•	 Përmirësimi i furnizimit me ujë
•	 Ndërtimi i kopshteve të fëmijëve
•	 Përmirësimi i infrastrukturës rrugore

Arsimi

•	 Rindërtimi i shkollave 
•	 Rindërtimi i palestrave në shkolla

•	 Sigurimi i druve të zjarrit për shkollat

Transporti publik

•	 Përmirësimi i transportit publik 
•	 Sigurimi i transportit publik për gratë në zonat rurale
•	 Ndërtimi i një terminali autobusësh
•	 Pajisja e nxënësve/studentëve me abone

•	 Përmirësimi i transportit publik 

Ndihma ekonomike

•	 Dhënia e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë
•	 Mbështetja e grave të veja
•	 Dhënia e ndihmës ekonomike për të varfrit

•	 Ulja e varfërisë 
•	 Ngritja e zërit për njerëzit që janë hequr nga programi i ndihmës 

ekonomike për shkak të përkatësisë partiake
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Sportet

•	 Financimi i një grupi sportiv •	 Investimi në sporte

Strehimi social

•	 Sigurimi i strehimit për familjet e margjinalizuara
•	 Trajtimi i problemeve të strehimit me të cilat përballet komuniteti rom

•	 Sigurimi i strehimit për familjet e margjinalizuara

Mundësitë e punësimit

•	 Rritja e punësimit në zonat rurale
•	 Rritja e punësimit të grave në bashki

Dhuna në familje

•	 Ofrimi i mbështetjes për viktimat e dhunës në familje

Transparenca dhe rregulloret e brendshme

•	 Përmirësimi i transparencës së shpenzimeve të bashkisë 
•	 Hartimi i një projekt-vendimi për rregulloren e brendshme të bashkisë

Qasja në informacion

•	 Ofrimi i informacionit mbi të drejtat e pronësisë për familjet

Mbështetja për biznesin

•	 Ulja e taksave për bizneset e vogla

Mbështetja për bizneset e grave

•	 Mbështetje për gratë sipërmarrëse
•	 Heqja e pengesave fiskale për familjet me kryefamiljare gra

Hapësirat publike

•	 Ndërtimi i një vend parkimi
•	 Përmirësimi i objekteve zbavitëse
•	 Ndërtimi i parqeve

Mbrojtja e mjedisit

•	 Mbështetja e programeve ndër-kufitare për mbrojtjen e mjedisit

Turizmi

•	 Mbështetja e zhvillimit të turizmit

Organizatat e grave

•	 Kontribut në Aleancën e Grave Këshilltare

Buxhetimi gjinor

•	 Pjesëmarrja në nismat e buxhetimit gjinor 

Titujt e nderit

•	 Dhënia e titujve të nderit

Kultura

•	 Organizimi i veprimtarive kulturore

Mbrojtja e konsumatorit

•	 Mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve
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Shtojca 7: Fokusi i nismave të bashkëpunimit që trajtojnë problemet e 
hasura nga vajzat dhe gratë në komunitet

Gratë Burrat
Strehimi social

•	 Ofrimi i mbrojtjes dhe strehimit social për gratë në vështirësi: familjet me 
kryefamiljare gra, gratë e veja, gratë e papuna

•	 Ofrimi i strehimit social për viktimat e dhunës në familje
•	 Kërkesa për ndërtimin e njësive të strehimit social  për gratë

•	 Futja e grave në listat e përfituesve të strehimit social
•	 Ofrimi i strehimit social për familjet me kryefamiljare gra

Punësimi
•	 Rritja e mundësive të punësimit për familjet me kryefamiljare gra
•	 Trajtimi i çështjes së shkallës së lartë të papunësisë ndër gratë
•	 Mbështetja e grave që bëjnë punë dore
•	 Kërkimi nga bashkia që të sigurojë një sportel/mjedis ku gratë të shesin 

produktet e tyre
•	 Ndërtimi i një serre ku mund të punësohen gratë
•	 Mbështetje për nismën e grave për kultivimin dhe shitjen e bimëve 

mjekësore

•	 Mbështetja e punësimit të grave në fabrikën e këpucëve
•	 Rritja e hapësirës për gratë në tregun e punës
•	 Mbështetja e punësimit të të rinjve
•	 Mbështetja e punësimit të grave dhe vajzave në sektorin publik 

dhe privat

Dhuna në familje

•	 Përmirësimi i situatës ekonomike dhe sociale të viktimave të dhunës në 
familje

•	 Ofrimi i mbështetjes psikologjike për viktimat e dhunës në familje
•	 Rritja e ndërgjegjësimit të banorëve për rëndësinë që ka t’i thuhet “ndal!” 

dhunës në familje
•	 Ofrimi i shërbimeve këshilluese për parandalimin e dhunës në familje

•	 Rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë që ka t’i thuhet “ndal!” 
dhunës në familje

Bizneset e grave
•	 Mbështetja e bizneseve të grave në zonat rurale
•	 Ofrimi i fondeve për sipërmarrjet 
•	 Nxitja e zhvillimit të aftësive të biznesit të grave të cenueshme
•	 Mbështetja e bizneseve të grave
•	 Heqja e pengesave fiskale për familjet me kryefamiljare gra

•	 Mbështetja e bizneseve të grave
•	 Propozim për uljen e taksave për bizneset e reja të drejtuara 

nga gratë 

Transporti publik

•	 Ofrimi i transportit publik falas për gratë në zonat rurale
•	 Parandalimi i braktisjes së shkollës për shkak të largësisë së 

madhe të shkollës nga komuniteti 
•	 Ofrimi i transportit për të shkuar në punë

Roli i grave në familje
•	 Forcimi i rolit vendimmarrës të grave në familje

Veprimtari të përbashkëta të grave
•	 Organizimi i veprimtarive ku gratë të mund të takohen me njëra tjetrën

Financimet
•	 Krijimi i një fondi të veçantë për gratë

Fushata ndërgjegjësuese
•	 Rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë që ka bashkëpunimi me komunite-

tin dhe organizatat jo fitimprurëse
Pensionet e pleqërisë

•	 Diskutimi i pensioneve të grave në bashki
Fëmijët me aftësi të kufizuara

•	 Mbështetja e fëmijëve me aftësi të kufizuara
•	 Ofrimi i shërbimeve mbështetëse për fëmijët me autizëm, në mënyrë që 

gratë të mund të punojnë
Shërbimet shëndetësore

•	 Ofrimi i kontrolleve shëndetësore për gratë
Buxhetimi gjinor

•	 Pjesëmarrja në nismat e buxhetimit gjinor 






