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Barazia gjinore është një prej dhjetë pari-
meve qendrore të Udhëzimeve Vullnetare 

për Qeverisjen e të Drejtave mbi tokën, Burimet 
e Peshkimit dhe Pyjeve në Kuadër të Sigurisë 
Ushqimore Kombëtare. Synimi i këtij udhëzuesi 
është të ndihmojë në vënien në zbatim përmes 
arritjes së një qeverisjeje të përgjegjshme 
me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën. 
Udhëzuesi fokusohet tek barazia dhe si mund 
të qeverisjen të drejtat mbi tokën në mënyrë që 
të trajtojë nevojat dhe prioritetet e ndryshme 
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të burrave dhe grave. Qeverisja me barazi 
gjinore e të drejtave mbi tokën siguron që 
gratë dhe burrat të mund të marrin pjesë njësoj 
në marrëdhëniet e tyre me tokën, si përmes 
institucioneve zyrtare ashtu edhe përmes 
rregullimeve jozyrtare të administrimit të 
tokës. Udhëzuesi jep këshilla për mekanizmat, 
strategjitë dhe masat që mund të zbatohen 
për ta rritur barazinë gjinore në proceset, 
institucionet dhe veprimtaritë e qeverisjes së 
të drejtave mbi tokën.
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Parathënie

Më 11 maj 2912, Komiteti për Sigurinë Ushqimore Botërore dha mbështetjen për 
Udhëzimet vullnetare për qeverisjen e përgjegjshme të të drejtave mbi tokën, burimet 
e peshkimit dhe pyjet në kuadër të sigurisë ushqimore kombëtare (Udhëzimet). Në 
mbështetje të parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm dhe duke njohur rolin qendror 
që luan toka për zhvillimin, këto Udhëzime synojnë të japin kontribut për punën 
botërore dhe kombëtare në drejtim të zhdukjes së urisë dhe varfërisë përmes nxitjes 
së të drejtave të sigurta dhe përdorimit të barabartë të tokës, burimeve të peshkimit 
dhe pyjeve.

Ky udhëzues teknik për Qeverisjen e tokës për gratë dhe burrat synon të ndihmojë në 
vënien në jetë të parimit të barazisë gjinore të mishëruar tek Udhëzimet, nëpërmjet 
arritjes së një qeverisjeje të të drejtave mbi tokën, në mënyrë të përgjegjshme e të 
barabartë nga ana e përkatësisë gjinore.

Përgatitja e këtij udhëzuesi është bërë në bazë të studimeve dhe konsultimeve të 
gjerësishme, rezultat i të cilave ka qenë materiali i punës i FAO-s, i nxjerrë në shkurt 
2011, me titull “Qeverisja e tokës për gratë dhe burrat – udhëzime gjinore vullnetare për 
një qeverisje të përgjegjshme të të drejtave mbi tokën dhe të burimeve të tjera natyrore” 
(FAO, 2011a). Në materialin e punës analizoheshin dhe identifikoheshin temat dhe 
çështjet kryesore që duheshin mbuluar nga ky udhëzues.

Për të ndihmuar me identifikimin e përvojave të mira sa i takon qeverisjes së 
përgjegjshme me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën, në maj 2011 është zhvilluar 
një seminar teknik pranë selisë qendrore të FAO-s në Romë. Në këtë seminar, me titull 
“Qeverisja e tokës për gratë dhe burrat – seminar për qeverisjen e barabartë gjinore 
të të drejtave mbi tokën”, morën pjesë punonjës nga sektori i tokës, nga qeveria, 
shoqëria civile dhe sektori privat të vendeve të ndryshme në mbarë botën, të cilët 
shkëmbyen përvojat e tyre dhe qasjet praktike lidhur me përmirësimin e barazisë 
gjinore në qeverisjen e të drejtave mbi tokën. Udhëzuesi është pasuruar shumë nga 
kontributet e rezultateve të këtij seminari.

Pas mbështetjes së Udhëzimeve, ekipi hartues e përmbylli këtë udhëzues teknik 
prëmes një procesi që përfshinte edhe oponencën kolegjiale.

Alexander Müller
Asistent Drejtor i Përgjithshëm
Departamenti për Mjedisin  
dhe Administrimin e Burimeve Ujore, FAO



V

Hyrje

3 
Për se bën fjalë ky udhëzues?
4
Cili është objekti dhe kufizimet e këtij 
udhëzuesi?
5
Përse një udhëzues teknik për qeverisjen 
me barazi gjinore të të drejtave mbi 
tokën? 
5
Cilat çështje kryesore mbulojnë modulet?
6 
Për kë është ky udhëzues dhe si duhet të 
përdoret?
8
Bibliografi

iv
Parathënie

iii
Falënderime

MODULI 1:
Politikë-bërja

11 
Hyrje
11
Dallimi midis politikave dhe qeverisjes në 
bërjen e politikave mbi tokën
12
Futja e pjesëmarrjes së barabartë gjinore 
në proceset e bërjes së politikave për tokën
17
Rolet e grupeve të interesit në bërjen me 
barazi gjinore të politikave për tokën
21 
Bërja e politikave për tokën në nivel vendor
22
Përmbledhje e mesazheve kyç për 
politikë-bërjen
24
Bibliografi  

MODULI 2:
Çështjet ligjore

27 
Hyrje
28
Pluralizmi juridik nga këndvështrimi 
gjinor
33
Hartimi i akteve ligjore e nënligjore dhe i 
procedurave
37
Qeverisja me barazi gjinore e të drejtave 
mbi tokën dhe ushtrimi i të drejtave mbi 
tokën
46 
Përmbledhje e mesazheve kyçe për 
çështjet ligjore
47
Bibliografi  

Lënda

MODULI 3:
Institucionet

51 
Hyrje
51
Institucionet e qeverisjes së të drejtave 
mbi tokën 
55
Institucionet e lidhura me çështjet e 
tokës
58
Institucionet e tjera 
59 
Zhvillimi i kapacitetit për institucionet 
e qeverisjes me barazi gjinore të të 
drejtave mbi tokën
60
Përfaqësimi me barazi gjinore në 
profesionet teknike
63
Përmbledhje e mesazheve kyçe për 
institucionet
64
Bibliografi



QEVERISJA E TOKËS PËR GRATË DHE BURRATVI

103 
Hyrje 
103
Prezantime në seminarin teknik të 
muajit maj 2011
104
Bibliografia dhe literatura 
112
Burime të tjera për qeverisjen me barazi 
gjinore të të drejtave mbi tokën
113 
Instrumente ndërkombëtare në 
mbështetje të qeverisjes me barazi 
gjinore të të drejtave mbi tokën

Burime dhe materiale mbështetëse

MODULI 4:
Çështjet teknike

67 
Hyrje
68
Çështje të përgjithshme të 
administrimit të tokës
70
Regjistrimi i të drejtave mbi burimet
71
Vlerësimi i tokës, dhënia e titujve dhe 
regjistrimi 
76 
Vlerësimi
77
Tatimi 
77
Rregullimi i territorit
79
Konsolidimi dhe ripërshtatja e tokës
80
Rishpërndarja dhe kthimi i tokës
82
Reformat e rishpërndarjes
83
Kompensimi
84
Përmbledhje e mesazheve kyçe për 
çështjet teknike
86
Bibliografi

MODULI 5:
Përcjellja e mesazhit

89 
Hyrje
89
Ndërgjegjësimi, sensibilizimi gjinor dhe 
puna bindëse 
93
Dijet juridike  
94
Strategjitë dhe metodat e komunikimit 
dhe ndërgjegjësimit 
100 
Ndryshimi i vlerave dhe qëndrimeve

101
Përmbledhje e mesazheve kyçe për 
përcjelljen e mesazhit
102
Bibliografi



Hyrje



Kuti

Tabela dhe figura3
Kutia 1: Parimet e zbatimit 
të Udhëzimeve që lidhen 
me barazinë gjinoreu 
5
Kutia 2: Dispozitat e CEDAW 
në mbështetje të qeverisjes 
së të drejtave mbi tokën, në 
mënyrë të barabartë nga 
aspekti gjinor

4
Tabela 1: Përkufizime
6
Tabela 2: Përmbajtja e  
këtij udhëzuesi
7
Figure 1: Modulet dhe  
grupet e interesit

LISTA 
e ILUSTRIMEVE



HYRJE 3

Hyrje
Qeverisja me barazi gjinore e të drejtave mbi tokën

“Shtetet të marrin në konsideratë pengesat e veçanta me të cilat përballen gratë dhe vajzat sa 
u përket të drejtave mbi burimet dhe të marrin masa për të siguruar që në kuadrin ligjor dhe 
në politika të parashikohet mbrojtje adekuate për gratë dhe që të vihen në jetë e të zbatohen 
me forcë ligjet që njohin të drejtat e grave mbi burimet. ,,, Shtetet të hartojnë politikat, ligjet 
dhe procedurat përkatëse përmes proceseve me pjesëmarrje duke i përfshirë të gjitha palët e 
prekura, dhe duke siguruar që, qysh në fillim, të përfshihen si burrat ashtu edhe gratë.”

(Udhëzimet vullnetare për qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet 
në kuadër të sigurisë ushqimore kombëtare, nga pikat 5.4 dhe 5.5).

Për se bën fjalë ky udhëzues?

Ky udhëzues teknik për Qeverisjen e tokës për gratë dhe burrat synon të 
ndihmojë në vënien në jetë të “Udhëzimeve vullnetare për qeveris-jen e 
përgjegjshme të të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet në 
kuadër të sigurisë ushqimore kombëtare” (FAO, 2012b) për-mes ofrimit 
të orientimeve që mbështetin parimin e barazisë gjinore lidhur me 
qeverisjen e të drejtave mbi tokën të mishëruar në Udhëzimet. Në krye 
të çdo moduli, bëhet lidhja me dispozitat përkatëse të Udhëzimeve.

Udhëzuesi përqendrohet tek barazia dhe mënyrat me të cilat mund të 
qeverisen të drejtat mbi tokën, për të trajtuar nevojat dhe prioritetet 
e ndryshme mes grave dhe burrave. Udhëzuesi qëndron larg debatit 
të gjatë për barazinë gjinore sa i takon përdorimit të tokës, për të 
shkuar drejt integrimit të çështjeve gjinore në mënyrë që të arrihet 
një pjesëmarrje më e barabartë nga aspekti gjinor në proceset dhe 
institucionet që përbëjnë bazën e gjithë 
vendimmarrjes për tokën.

Barazia gjinore është një prej dhjetë 
parimeve të vënies në zbatim të 
Udhëzimeve dhe është e lidhur ngushtë 
me tre parime të tjera: dinjitetin njerëzor, 
mosdiskriminimin dhe barazinë e 
drejtësinë (Kutia 1).

Marrëdhëniet gjinore përcaktojnë dalli-
met sa i takon statusit dhe pushtetit 
relativ të grave dhe burrave. Përkatësia 
dhe rolet gjinore përcaktojnë shanset 
dhe kufizimet me të cilat përballen gratë 
dhe burrat në përpjekjet për të siguruar 

3.B.1 Dinjiteti njerëzor: të pranohet dinjiteti i vetvetishëm dhe të drejtat e 
barabarta e të patjetërsueshme të njeriut për të gjithë individët.

3.B.2 Mosdiskriminimi: askush nuk duhet të jetë objekt diskriminimi në 
bazë të ligjit dhe politikave si edhe në praktikë.

3.B.3 Barazia dhe drejtësia: pranimi se barazia mes individëve mund të 
kërkojë pranimin e dallimeve mes individëve dhe marrja e masave pozitive, 
përfshirë edhe fuqizimin, në mënyrë që të nxiten të drejta me barazi mbi 
tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet, për të gjithë, gra e burra, të rinj e të 
pambrojtur si edhe për personat tradicionalisht në rrezik përjashtimi social, 
sipas kushteve të vendit.

3.B.4 Barazia gjinore: sigurimi i së drejtës së barabartë të grave dhe burrave 
për të gëzuar të gjitha të drejtat e njeriut, duke pranuar dallimet mes grave 
dhe burrave dhe duke marrë masa konkrete që synojnë përshpejtimin de 
fakto të barazisë kur është nevoja. Shtetet të sigurojnë që gratë dhe vajzat 
të kenë të drejta dhe mundësi të barabarta mbi tokën, burimet e peshkimit 
dhe pyjet pavarësisht gjendjes së tyre civile.

KUTIA 1:  
Parimet e zbatimit  
të Udhëzimeve  
që lidhen  
me barazinë  
gjinore

Burimi: FAO, 2012b
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mjetet e jetesës, duke përfshirë edhe përdorimin e tokës, vendimmarrjen për çështjet 
e tokës dhe institucionet që administrojnë tokën dhe burimet e tjera të prodhimit 
(FAO, 2003a).

Qeverisja me barazi gjinore e të drejtave mbi tokën siguron që gratë dhe burrat të mund 
të marrin pjesë në mënyrë të barabartë në marrëdhëniet e tyre me tokën, si përmes 
institucioneve zyrtare, ashtu edhe përmes rregullimeve jozyrtare për administrimin e 
tokës (Tabela 1).

TABELA 1: 
Përkufizime TERMI PËRKUFIZIMI

Përkatësia 
gjinore

Identiteti shoqëror e politik që i bashkëlidhet gjinisë biologjike dhe trupit fizik 
të një personi – çfarë do të thotë të jesh grua apo burrë, çka mund të ndryshojë 
në vende të ndryshme. Marrëdhëniet gjinore janë marrëdhëniet mes grave 
dhe burrave, të mbështetura në identitetin shoqëror që i ngarkohet brenda një 
shoqërie secilës gjini biologjike (MacKinnon, 1987; Moore, 1994).

Të drejtat mbi 
tokën

Marrëdhënia që kanë njerëzit me tokën, e përkufizuar me dispozita 
ligjore ose zakonore - rregulla të vendosura nga shoqëritë për të caktuar të 
drejtat pronësore mbi tokën, për të dhënë të drejtën e përdorimit dhe mbajtjes 
në kontroll të tokës dhe për të përkufizuar përgjegjësitë dhe kufizimet e lidhura 
me këtë. Sistemet e të drejtave mbi tokën përcaktojnë personat që mund të 
përdorin burimet, cilat burime mund të përdorin, për sa kohë dhe me çfarë 
kushtesh. (FAO, 2002b; 2007).

Qeverisja

Procesi i qeverisjes – administrimi i shoqërisë dhe rakordimi i politikave dhe 
interesave kundërshtuese të grupeve të ndryshme. Përfshin institucionet 
shtetërore zyrtare dhe rregullimet jozyrtare dhe ka të bëjë me mënyrën me të 
cilën qytetarët marrin pjesë në vendimmarrje, mënyrën me të cilën qeveria jep 
llogari përpara qytetarëve dhe mënyrën me të cilën shoqëria i detyron anëtarët 
e saj t’i respektojnë normat dhe ligjet e saj (FAO, 2007; 2009b).

Cili është objekti dhe kufizimet e këtij udhëzuesi?

Analiza gjinore ndihmon në identifikimin e nevojave dhe prioriteteve të grave dhe bu-
rrave, duke qartësuar rëndësinë e përkatësisë gjinore nëpër grupet e ndryshme të ndara 
sipas moshës, të ardhurave, kastës, racës, kombësisë, fesë dhe aspekteve të tjera (FAO, 
2003a). Por ky nivel analize të hollësishme nuk është i mundur gjithmonë në një udhë-
zues si ky, i cili synon të jetë gjerësisht i zbatueshëm dhe aktual për të gjithë nëpunësit 
shtetëror në nivel qendror dhe vendor, për grupet e shoqërisë civile, administratorët, 
teknikët dhe profesionistët që punojnë në sektorin e tokës në mbarë botën.

Ky udhëzues përqendrohet tek qeverisja me barazi gjinore e të drejtave mbi tokën. 
Për rrjedhojë, ai nuk e përfshin objektin e plotë të Udhëzimeve, të cilat mbulojnë 
edhe qeverisjen e të drejtave mbi bruimet e peshkimit dhe pyjet. Mirëpo, parimet 
e përgjithshme të pjesëmarrjes me barazi gjinore në proceset qeverisëse janë të 
zbatueshme edhe për peshkimin dhe pyjet (sidomos, ngaqë këto ndërthuren me 
tokën) dhe prej këtej mund të nxirren mësime interesante për t’u përdorur më 
gjerësisht.

Udhëzuesi jep këshilla për mekanizmat, strategjitë dhe masat që mund të përdoren 
për të rritur barazinë gjinore në proceset, institucionet dhe veprimtaritë e qeverisjes 
së të drejtave mbi tokën. Ai nuk përfshin një diskutim të thellë për të gjitha rezultatet 
e këty-re proceseve dhe institucioneve, por jep rekomandime të dobishme si një 
orientim bazë.
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Përse një udhëzues teknik për qeverisjen me 
barazi gjinore të të drejtave mbi tokën?

Barazia gjinore duhet integruar në qeverisjen e të drejtave mbi tokën, 
për të siguruar që të trajtohen të gjitha interesat dhe nevojat e të gjithë 
njerëzve (grave dhe burrave) dhe që proceset dhe institucionet për të 
drejtat mbi tokën të jenë transparente, konsultative dhe me pjesëmarrje.

Integrimi i barazisë gjinore në qeverisjen e të drejtave mbi tokën 
është thelbësor edhe për arritjen e Objektivit të Zhvillimit të Mijëvjeçarit 
(OZHM) 3 – nxitja e barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave dhe OZHM 
1 – zhdukja e varfërisë dhe urisë. Siç argumentohet edhe në Raportin 
“Gjendja e ushqimit dhe bujqësisë, 2010–2011”, i duhet dhënë medoemos 
zgjidhje pabarazisë gjinore për të rritur ecurinë e përgjithshme botërore 
në sektorin bujqësor (FAO,  2011b). Integrimi mbështetet nga parimet e 
miratuara fuqimisht në nivel ndërkombëtar, të mosdiskriminimit gjinor, 
siç është parashtruar shumë qartësisht në konventën e vitit 1979 “Për 
eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit të grave” (CEDAW) (Kutia 2).

Instrumentet e tjera të rëndë-
sishme ndërkombëtare dhe rajo-
nale që mbështetin parimet e 
mosdiskriminimit gjinor dhe që 
lidhen me përpjekjet për qeveris-
jen e barabartë nga aspekti gjinor 
të të drejtave mbi tokën mund 
t’i gjeni në rubrikën “Burime dhe 
materiale mbështetëse” në fund të 
këtij udhëzuesi.

Cilat çështje kryesore mbulojnë modulet?

Ky udhëzues përbëhet nga pesë module, plus hyrjen dhe një rubrikë përmbyllëse ku 
renditen burimet dhe materialet mbështetëse. Në Tabelën 2 jepen temat dhe përmbajtja 
e këtyre moduleve.

Pjesëmarrja e barabartë nga aspekti gjinor në proceset vendimmarrëse për tokën 
përbën hapin e parë drejt qeverisjes së përgjegjshme të të drejtave të tokës nga aspekti 
gjinor. Për rrjedhojë, të gjitha aktivitetet zbatuese është mirë të mbështeten tek parimet 
qendrore të dinjitetit njerëzor, mosdiskriminimit, trajtimit të barabartë, drejtësisë dhe 
barazisë gjinore. Në Modulin 1 trajtohet pjesëmarrja e barabartë gjinore në proceset e 
vendimmarrjes për tokën, duke marrë në konsideratë çështjet për grupet e ndryshme të 
interesit dhe nivelet e ndryshme të qeverisjes.

Një hap i dytë, është shndërrimi i politikës në ligj. Në shumë vende, prania e sistemeve të 
ndryshme të të drejtave mbi tokën krijon pështjellim kur këto ligje dhe norma e praktika 
zakonore bien ndesh me njëra-tjetrën. Në raste të tjera, ligjet e mira për tokën mund të 
mos zbatohen sepse mungojnë aktet nënligjore, manualet procedurale dhe strategjitë 
zbatuese. Në Modulin 2 trajtohen çështjet gjinore, siç është hartimi i akteve ligjore, përfitimi 
nga sistemi i drejtësisë, zgjidhja e mosmarrëveshjeve mbi tokën dhe mbështetja juridike.

KUTIA 2: 
Dispozitat 
e CEDAW-së në 
mbështetje të 
qeverisjes së të 
drejtave mbi tokën, 
në mënyrë të 
barabartë 
nga aspekti gjinor

Nenet 13 deri në 15: Gratë të kenë të drejta të barabarta me burrat në 
lidhjen e kontratave dhe në administrimin e pronave, duke përfshirë edhe të 
drejtë të barabartë për të marrë kredi hipotekare dhe barazi në procedurat 
përpara gjykatave, duke i shfuqizuar kufizimet mbi zotësinë për të vepruar 
të grave

Neni 14: Gratë të marrin trajtim të barabartë në reformat e tokës dhe ato 
agrare dhe në skemat e shpërnguljes së popullsisë dhe në strehim.

Neni 16: Gratë të kenë të njëjtat të drejta me bashkëshortët në martesë në 
lidhje me pronësinë, administrimin, gëzimin dhe heqjen e pronave, duke 
përfshirë edhe momentin e divorcit.
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Shpesh gratë përjashtohen nga pjesëmarrja në proceset e përditshme të qeverisjes 
së të drejtave mbi tokën në të gjitha nivelet dhe kanë kapacitet të kufizuar për 
të ndikuar në vendimmarrje. Në Modulin 3 trajtohen strategjitë për mundësimin 
e përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së gjithë grave dhe burrave në institucionet e 
qeverisjes së të drejtave mbi tokën - duke përfshirë edhe institucionet zakonore – 
dhe për zhvillimin e kapaciteteve të këtyre institucioneve.

Edhe çështjet teknike të administrimit të tokës kanë nevojë për qasje, metoda dhe 
teknologji që të jenë të ndjeshme ndaj çështjeve gjinore. Moduli 4 trajton dy çështje: 
i) sa të përshtatshme hartohen aktivitetet e administrimit të tokës, për të marrë në 
konsideratë dhe për të trajtuar nevojat, interesat dhe shqetësimet e grave; dhe ii) 
si mund të marrin gratë pjesë në mënyrë të barabartë me burrat, në aktivitetet e 
administrimit të tokës, si grupe të synuara dhe si klientë.

Komunikimi i mirë është jetik për qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave mbi 
tokën. Moduli 5 shikon strategjitë dhe metodat më të efektshme të komunikimit 
dhe trajton çështjet kyçe në përcjelljen e mesazhit, duke përfshirë ndërgjegjësimin 
gjinor, mbrojtjen e interesave, rritjen e njohurive juridike dhe ndryshimit afatgjatë të 
vlerave dhe sjelljeve.

Në rubrikën përmbyllëse jepen burimet për orientim dhe informim të mëtejshëm. 
Ata përdorues të këtij udhëzuesi të cilët dëshirojnë t’i rrisin njohuritë për çështjet 
analitike nxiten të shikojnë literaturën e gjerë për çështjet gjinore dhe tokën. Në 
materialin e FAO-s, me titull “Qeverisja e tokës për gratë dhe burrat – udhëzime gjinore 
vullnetare për një qeverisje të përgjegjshme të të drejtave mbi tokën dhe të burimeve 
të tjera natyrore” jepet analiza kontekstuale e të gjitha temave dhe çështjeve që 
mbulohen në këtë udhëzues, duke përfshirë pengesat dhe kufizimet ndaj arritjes së 
qeverisjes me barazi gjinore të të drejtave të tokës (FAO, 2011a).

Për kë është ky udhëzues dhe si duhet të përdoret?

Ky udhëzues është një instrument mbështetës, i cili u jep administratorëve, teknikëve 
dhe profesionistëve që punojnë në sektorin e tokës orientime dhe shembuj të 

MODULI TEMA PËRMBLEDHJA

1 Politikë-bërja Futja e pjesëmarrjes me barazi gjinore në proceset e bërjes 
së politikave mbi tokën

2 Çështjet ligjore Pluralizmi ligjor, hartimi i ligjeve, akses në drejtësi, zgjidhja e 
mosmarrëveshjeve mbi tokën, mbështetja ligjore

3 Institucionet Pjesëmarrje dhe përfaqësim me barazi gjonore në 
institucionet e qeverisjes së të drejtave mbi tokën 

4 Çështjet teknike 
Barazia gjinore në aktivitetet, teknologjitë dhe sistemet 
e administrimit të tokës, dhe pjesëmarrja e grave në 
administrimin e tokës 

5 Përcjellja e 
mesazhit

Strategjitë dhe metodat e komunikimit në mbështetje të 
qeverisjes së të drejtave mbi tokën me barazi gjinore

TABELA 2:  
Përmbajtja 

e këtij udhëzuesi
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praktikës së mirë (çfarë ka funksionuar, ku, si, pse) për arritjen e qeverisjes me barazi 
gjinore të të drejtave mbi tokën.

Ai synon të frymëzojë edhe një auditor më të gjerë, duke përfshirë këdo që punon 
për çështjet e lidhura me përkatësinë gjinore dhe/ose tokën.

Megjithëse modulet e udhëzuesit ndjekin një radhitje logjike (nga politika tek ligji 
tek vënia në zbatim), përdorues të ndryshëm në situata të ndryshme mund t’ia nisin 
nga module të ndryshme për fillimin e ndryshimit dhe secili modul mund të jetë pak 
a shumë aktual për lloje të ndryshme të grupeve të interesit.

Pra, çdo modul është ndërtuar si një rubrikë e mëvetshme, që mund të lexohet e të 
përdoret veçmas ose së bashku me të tjerët. Figura 1 tregon se cili prej pesë moduleve 
mund të jetë më aktuali për llojet e ndryshme të grupeve të interesit.

FIGURA 1: 
Modulet dhe  
grupet e interesit

Materiali i paraqitur është nxjerrë nga literatura ekzistuese dhe nga qasjet e përvojat 
në terren. Burimet e informacionit të përdorura për përgatitjen e secilit modul 
jepen në rubrikën e bibliografisë në fund të çdo moduli. Lista e plotë e materialeve 
mbështetëse jepet në rubrikën “Burime dhe materiale mbështetëse”.
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MODULI 1: Politikë-bërja
Pjesëmarrja e barabartë gjinore në bërjen e politikave mbi tokën

Hyrje1

Çelësi për të siguruar qeverisje të përgjegjshme me barazi 
gjinore të të drejtave mbi tokën është të fillohet me një pro-
ces të bërjes së politikave i cili të jetë i barabartë nga aspekti 
gjinor, ku të gjitha grupet e interesit, gra e burra, të përfshihen 
në mënyrë të barabartë në formulimin dhe zbatimin e politi-
kave mbi tokën.

Mirëpo dallimet në pushtet midis grave 
dhe burrave, si edhe faktorë të tjerë si kas-
ta, raca, kombësia apo mosha, shpesh kri-
jojnë hierarki të cilat përcaktojnë se kush 
merr pjesë në bërjen e politikave, duke 
prekur kështu mundësitë e proceseve dhe 
rezultateve të barabarta nga aspekti gjinor.

Pjesëmarrja e barabartë gjinore në bër-
jen e politikave mbi tokën rrjedh drejt-
përdrejt nga njëri prej dhjetë objektivave 
qendrore të zbatimit të Udhëzimeve: 
konsultimet dhe pjesëmarrja (Kutia 1.1).

A) Provisions on land policy-making with reference to gender issues

3.B.6 Consultation and participation: engaging with and seeking the 
support of those who, having legitimate tenure rights, could be affected 
by decisions, prior to decisions being taken, and responding to their 
contributions; taking into consideration existing power imbalances 
between different parties and ensuring active, free, effective, meaningful 
and informed participation of individuals and groups in associated 
decision-making processes.

5.5 States should develop relevant policies, laws and procedures through 
participatory processes involving all affected parties, ensuring that 
both men and women are included from the outset. Policies, laws and 
procedures should take into account the capacity to implement. They 
should incorporate gender-sensitive approaches, be clearly expressed in 
applicable languages, and widely publicized.

9.10 State and non-state actors should strive, where necessary, together 
with representative institutions of affected communities and in cooperation 
with affected communities, to provide technical and legal assistance to 
affected communities to participate in the development of tenure policies, 
laws and projects in non-discriminatory and gender-sensitive ways.

B) Provisions on the contents of land policies with reference to gender 
issues

5.3 States should ensure that policy, legal and organizational frameworks 
for tenure governance recognize and respect, in accordance with national 
laws, legitimate tenure rights including legitimate customary tenure rights 
that are not currently protected by law; and facilitate, promote and protect 
the exercise of tenure rights. … States should provide frameworks that are 
non-discriminatory and promote social equity and gender equality.

10.1 Where informal tenure to land, fisheries and forests exists, States 
should acknowledge it in a manner that respects existing formal rights 
under national law and in ways that recognize the reality of the situation 
and promote social, economic and environmental well-being. States 
should promote policies and laws to provide recognition to such informal 
tenure. The process of establishing these policies and laws should be 
participatory, gender sensitive and strive to make provision for technical 
and legal support to affected communities and individuals.

KUTIA 1.1:  
Politikë-bërja 
dhe Udhëzimet

Burimeve: FAO, 2012b.

Dallimi midis politikave 
dhe qeverisjes në bërjen e 
politikave mbi tokën

Përpara se të shohim vetë procesin e 
politikë-bërjes, është e rëndësishme 
të theksohet se procesi dallon nga 
përmbajtja e politikave mbi tokën që 
rrjedhin prej tij, i cili mund të mos jetë 
kudo me të njëjtin nivel të barazisë 
gjinore.

Megjithatë, në cilindo vend, një proces i 
bërjes së politikave mbi tokën i cili të jetë 
i barabartë nga aspekti gjinor, me pjesë-
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FIGURA 1.1: 
Futja e 

pjesëmarrjes së 
barabartë gjinore 

në proceset e 
bërjes së politikave 

mbi tokën

 Proces 
politik-bërës 

me barazi 
gjinore

Analiza e kontekstit
Mbrojtja e interesave 
Ndërgjegjësimi dhe trajnimi 
Dialogu me shumë palë interesi 
Qasja afatgjatë

Futja e pjesëmarrjes së barabartë gjinore 
në proceset e bërjes së politikave për tokën

Futja e pjesëmarrjes së barabartë gjinore në proceset e bërjes së politikave mbi 
tokën është një proces afatgjatë që kërkon planifikim dhe ndërhyrje në disa nivele 
dhe angazhimin e grupeve të ndryshme të interesit. Lipset një vullnet politik nga 
ana e qeverisë, së bashku me angazhimin dhe mbështetjen e grupeve të interesit në 
shoqërinë civile, sektorin privat dhe organizatat ndërkombëtare.

Figura 1.1 paraqet pesë elementet praktike të futjes së një procesi të mbështetur në 
pjesëmarrjen e barabartë të grave dhe burrave. Këto elemente janë të ndërlidhura dhe 
zakonisht lipset të zbatohen paralelisht.

marrjen e grave dhe burrave të të gjitha klasave, kastave, kombësive, racave dhe feve 
mundëson diskutimin dhe marrjen parasysh të këndvështrimeve të ndryshme mbi të 
gjitha çështjet e tokës. Për rrjedhojë, një proces politikë-bërës gjithëpërfshirës ka më 
shumë gjasa të sjellë politika mbi tokën që të vendosin më shumë barazi gjinore.

Politikat mbi tokën mund të përfshijnë një gamë të gjerë çështjesh të lidhura me tokën, 
të gjitha me rrjedhoja të mundshme për një qeverisje të përgjegjshme të të drejtave 
mbi tokën. Politikat e barabarta gjinore për tokën ndryshojnë nga vendi në vend, në 
varësi të mënyrës me të cilën trajtohen të drejtat mbi tokën. Në masat e politikave për 
arritjen e qeverisjes me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën përfshihen:

•	 zbatimi i konventave ndërkombëtare për të drejtat e grave;

•	 njohja e të drejtave zakonore të grave mbi tokën;

•	 kujdesi që gratë të mund t’i regjistrojnë të drejtat e tyre mbi tokën me të njëjtat 
kushte me burrat;

•	 kujdesi që të gjitha grupet e interesit të mund të marrin pjesë në mënyrë të 
barabartë në qeverisjes e të drejtave mbi tokën, edhe në institucionet vendore 
të administrimit të tokës;

•	 futja e masave të diskriminimit pozitiv.



MODULI 1: POLITIKË-BËRJA 13

Azi

Një koalicion i organizatave të shoqërisë civile themeloi “Land Watch Asia” në mbështetje të 
monitorimit dhe mbrojtjes së interesave për përdorimin e tokës, reformën agrare dhe zhvillimin e 
qëndrueshëm me barazi në fshat në të gjithë Azinë. “Land Watch Asia” mbështetet në ngjashmëritë 
rajonale sa i takon:

 � zvogëlimit të sipërfaqes së tokës në dispozicion të bujqësisë;
 � historisë paskoloniale, të mbushur me konflikte dhe trazira civile;
 � efektit që kanë tek të drejtat e grave mbi tokën pengesat e shumta të klasës, kastës dhe 

përkatësia gjinore
 � diskriminimit, abuzimit seksual dhe dhunës:

 � kodet e familjes kanë dispozita të ndryshme për të drejtat e grave mbi 
pasuritë individuale dhe martesore dhe për trashëgiminë, në varësi të 
kombësisë, fesë apo kastës;

 � në përgjithësi, gratë kanë shumë pak, në mos aspak, të drejta mbi tokën 
dhe përjashtohen nga proceset e vendimmarrjes dhe qeverisjes;

 � historikisht, pabarazitë dhe paragjykimet gjinore e kanë kufizuar futjen e 
grave në nismat shtetërore për regjistrimin e tokës dhe racionalizimin e të 
drejtave mbi pasurinë.

Afrikë

Rrjeti “LandNet West Africa” përbëhet nga organizata të shoqërisë civile dhe aktivistë të angazhuar 
në proceset e bërjes së politikave mbi tokën në vendet e tyre përkatëse. Ky rrjet mbështetet në 
ngjashmëritë rajonale sa i takon:

 � rëndësisë që ka bujqësia për ekonomitë kombëtare;
 � rolit të rëndësishëm të grave në prodhimin ushqimor;
 � trysnitë që ushtrojnë kthimi i tokës në shkretëtirë, thatësira dhe rritja e popullsisë;
 � e shkuara koloniale, me shumë ligje për tokën por shumë pak politika orientuese;
 � mbizotërim i rregullimeve zakonore të të drejtave mbi tokën;
 � pasiguri mbi të drejtat mbi tokën, me të cilën përballen shumë gra:

 � institucionet dhe strukturat e pushtetit vendor shpesh mbizotërohen nga 
burrat, ndërsa normat zakonore për tokën shpesh interpretohen në mënyrë 
të atillë që i përjashton gratë;

 � gratë ndodhen në pozitë të pafavorshme për shkak se janë më të varfra, 
shpesh analfabete dhe u mungon njohuria për sistemin juridik;

 � praktikat e administrimit të tokës shpesh i vendosin gratë në pozitë të 
pafavorshme, edhe përmes në regjistrimin e tokës së familjes dhe në fitimin 
e të drejtave mbi tokën.

 � dallimeve lidhur me të drejtat e nënshtetësisë që gëzojnë burrat dhe gratë, sidomos 
gratë e martuara, të cilat prekin marrëdhëniet që ka gruaja me të gjitha llojet e pasurive; 
ndonjëherë grave u duhet pëlqimi i atit apo bashkëshortit për ta regjistruar tokën 
pronësinë mbi të cilën e kanë fituar vetë.

KUTIA 1.2:  
Ngjashmëritë rajonale 
në kontekstin e bërjes 
së politikave mbi tokën

Burimet: Prezantim 
nga Seema Gaikwad 
mbi përvojat aziatike të 
angazhimit të shoqërisë 
civile në proceset e 
politikave mbi tokën dhe 
prezantim nga Catherine 
Gatundu mbi përvojat 
afrikane të përfshirjes së 
shoqërisë civile në proceset 
e politikave mbi tokën, në 
seminarin e muajit maj 
2011; IPC, 2010; FAO, 2008b.

Analiza e kontekstit

Secili vend ka tërësinë e tipareve të veta gjeografike, ekonomike, shoqërore dhe 
kulturore, si edhe sistemin e vet politik dhe skemat mënyrat e veta të përdorimit e 
zotërimit të tokës. Të gjitha grupet e interesit lipset ta kuptojnë këtë kontekst në mënyrë 
që të mund të marrin pjesë në procesin e bërjes së politikave në mënyrë sa më të 
efektshme. Për shembull, në shumë vende, pluralizmi ligjor është pjesë e kontekstit. Kjo 
do të thotë se vendimmarrësit e politikave duhet të marrin në konsideratë rregullimet 
komunale dhe zakonore të të drejtave mbi pasuritë dhe lidhjet midis të drejtave mbi 
tokën dhe normave që rregullojnë të drejtat pasurore brenda lidhjes martesore dhe 
normat e trashëgimisë, si edhe hierarkitë që prekin vendimmarrjen e lidhur me tokën.

Ndonjëherë, ka ngjashmëri të kontekstit mes vendeve të një rajoni, si në Azi dhe në 
Afrikë (Kutia 1.2). Ngjashmëri të tilla mundësojnë shkëmbimin e përvojave drejtpërdrejt 
mes vendeve ose përmes një nisme të tillë rajonale siç është Kuadri i Bashkimit Afrikan 
dhe Udhëzimet për Politikat e Tokës në Afrikë, të cilat përshkruhen në Kutinë 1.5.
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Të mblidhen sa më shumë informacione provuese në mbështetje të argumenteve.

Të konstatohet se kush ka të ngjarë të preket nga studimi dhe të përfshihet në proces.

Të përfshihen aktorët lokalë, gra dhe burra, duke mbajtur parasysh dallimet e statusit dhe 
pushtetit që mund të prekin gjasat e pjesëmarrjes së tyre.

Të paraqiten informacionet provuese në mënyrë të atillë që të jenë të kuptueshme nga 
vendimmarrësit e politikave, pa shtrembëruar gjetjet për t’i përshtatur në programet politike 
ekzistuese të grupeve të ndryshme të interesit.

Të identifikohet se kush mbron interesat e kujt dhe kush ka mandat nga kush, për të evituar 
situatat ku një organizatë mbron interesat e një grupi personash pa u konsultuar me ta për 
nevojat dhe kërkesat e tyre.

MOS HARRONI! 
Aktorët që ndërmarrin punë mbrojtëse të interesave në nivel qendror mund të kenë të tjera interesa 
nga ata që punojnë në nivel vendor. Harmonizimi i qëllimeve të punës mbrojtëse është thelbësor për 
të siguruar që puna bindëse t’u shërbejë interesave të të të gjithëve
Shpesh, organizatat e shoqërisë civile kanë një rol të rëndësishëm në punën bindëse (Lista e kontrollit 1.5).

Si përfshihen zakonisht grupet e ndryshme të grave dhe burrave në debatin dhe diskutimet 
e politikave në nivel komuniteti dhe në nivel qendror?

A kërkojnë normat kulturore dhe shoqërore që proceset e pjesëmarrjes të jenë të veçanta për 
gratë dhe burrat dhe për grupet e tjera? P.sh., a ndjehen të kufizuar gratë dhe të rinjtë nëse 
duan të flasin hapur në takimet ku të pranishëm janë persona në moshë madhore? A është 
e pranueshme që gratë dhe burrat të mund të qëndrojnë së bashku në mbledhje publike?

A u përkasin gratë dhe burrat institucioneve dhe forumeve shoqërore të veçuara, të cilat 
mund të shfrytëzohen për konsultimet mbi politikat për tokën?

A kërkojnë normat kulturore dhe shoqërore që gratë dhe burrat të kenë lloje dhe tema të 
ndryshme njohurish për tokën?

MOS HARRONI! 
Një analizë e duhur e kontekstit që në fillim të procesin siguron përdorimin e qasjes më të efektshme 
dhe një ndërthurje strategjish të përshtatshme për kontekstin në fjalë. Ajo që funksionon në një 
vend mund të mos funksionojë po aq mirë në një vend tjetër, paçka se prej saj mund të nxirren dhe 
shkëmbehen mësime.

✓

✓

✓

✓

LISTË 
KONTROLLI 1.1: 

Analiza e kontekstit 
✎

Puna bindëse

Mbrojtja e idesë, e mbështetur në prova, dëshmon vlerën e procesit me barazi gjinore, 
i cili përfiton nga kontributet dhe pjesëmarrja e të gjitha grupeve të interesit, si nga 
gratë ashtu edhe nga burrat, duke i rritur gjasat që ai të sjellë konsensus dhe mbështetje 
për politikat që rrjedhin prej tij. Për këtë, duhen identifikuar, kontaktuar dhe integruar 
në zhvillimin dhe komunikimin e produkteve, strategjive dhe metodave, grupet e 
mundshme të synuara të punës bindëse, sikurse përshkruhet në Modulin 5.

✓

✓

✓

✓

LISTË 
KONTROLLI 1.2: 

Puna bindëse       

✎
✓

Burimi: Prezantim nga 
Sabine Pallas për zhvillimin 

e instrumenteve të 
komunikimit dhe punës 

mbrojtëse përmes punës 
kërkimore të orientuar 

nga veprimi në Afrikë, në 
seminarin teknik të muajit 

maj 2011
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Ndërgjegjësimi dhe trajnimi

Trajnimi dhe ndërgjegjësimi për përkatësinë gjinore dhe tokën është shumë më produktiv 
se trajnimi i veçuar për çështjet e tokët dhe ndihmon për të evituar shpërfilljen dhe 
keqkuptimet kundrejt çështjeve gjinore, në mënyrë që ato të mos quhen vetëm probleme 
të grave. Politikaneve dhe politikanëve, nëpunëseve dhe nëpunësve u duhet trajnim për 
të qenë vendimmarrës më të efektshëm për politikat për tokën, vendimmarrës të cilët t’i 
përfaqësojnë në mënyrë të barabartë çështjet e grave dhe burrave.

Grave dhe burrave të zakonshëm mund t’u duhet trajnim dhe mbështetje e posaçme 
për të qenë në gjendje të marrin pjesë në proceset e vendosjes së politikave për 
tokën. Vëmendje e veçantë i duhet kushtuar mundësimit të pjesëmarrjes së grave kur 
marrëdhëniet gjinore në vend janë të vështira. Për shembull, mbledhjet vetëm me 
pjesëmarrjen e grave u japin mundësi këtyre të fundit t’i diskutojnë mes tyre çështjet 
e tokës, përpara se këto çështje të trajtohen në kuadër të procesit të plotë të bërjes 
së politikave mbi tokën. Organizatat e shoqërisë civile, sidomos grupet e grave, kanë 
një rol të veçantë në mundësimin e krijimit të rrjeteve me gjithëpërfshirje të grave dhe 
institucionet e pushtetit vendor dhe ato zakonore në komunitet mund të përfshijnë 
edhe forume ku marrin pjesë vetëm gra.

Dialogu me shumë grupe interesi

Politikë-bërja është një prej funksioneve qendrore të qeverisë, kështu që në fund të 
fundit në krye të politikave për tokën dhe procesit të bërjes së politikave për tokën duhet 
të jetë qeveria. Për të mundësuar një angazhim konstruktiv dhe lidhjen e aleancave, 
grupeve të tjera të interesit u duhet ta pranojnë këtë rol drejtues dhe t’i kuptojnë 
kërkesat konkurruese për tokën dhe qëndri-met e përgjithshme të qeverisë për 
çështjet e politikave për tokën dhe për përkatësinë gjinore. Mirëpo, bashkëpunimi dhe 
pjesëmarrja e të gjitha grupeve të interesit është mirë të fillojë që në fillim të procesit të 
politikë-bërjes dhe të vazhdojë gjatë të gjitha fazave të hartimit, miratimit dhe zbatimit 
në lidhje me përpilimin e udhëzimeve dhe programeve për përkatësinë gjinore.

Qasja afatgjatë 

Shumica e proceseve politikë-bërëse janë aq të gjata sa që mundësojnë nxjerrjen e 
mësimeve. Në Kutinë 1.3 jepet një shembull nga Uganda.

Kushtetuta e Ugandës, e vitit 1995, parashikon barazi mes grave dhe burrave, edhe në marrjen 
dhe mbajtjen e tokës, dhe veprim afirmativ për të korrigjuar diskriminimin historik të grave 
dhe grupeve të tjera të përjashtuara. Por, gjatë hartimit të Ligjit për Tokën, të vitit 1998, pati 
pështjellim, i cili çoi në heqjen e një klauzole të rëndësishme për bashkëpronësinë e tokës mes 
grave dhe burrave. Në vitin 2004 ligji u ndryshua për të kërkuar marrjen e pëlqimit nga të dy 
bashkëshortët për veprimet juridike me tokën e familjes, por prapëseprapë aktivistët e shoqërisë 
civile mendonin se dispozitat e ligjit për aksesin, kontrollin dhe pronësinë e tokës nga gratë nuk 
qenë adekuate.
Nga kjo janë nxjerrë mësime dhe politika e re për tokën e Ugandës, e paraqitur përpara Kabinetit 
të Ugandës në korrik 2011, i përfshinte grupet e grave në procesin vendimmarrës në kuadër të 
Aleancës së Ugandës për Tokën. Këto grupe kanë marrë pjesë në shqyrtimin e 16 ligjeve të lidhura 
me tokën, për të siguruar që çështjet gjinore të integrohen në të gjitha aspektet e pronësisë, 
aksesit, përdorimit dhe administrimit të tokës në Ugandë.

Burimet: WLLA, 2010a; Esther
Obaikal, komunikim personal

KUTIA 1.3: 
Nxjerrja e mësimeve 
për bërjen e politikave 
me barazi gjinore 
për tokën
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Hapat praktikë për një proces me barazi gjinore të bërjes së 
politikave për tokën2 
 
Secili prej katër hapave të mëposhtëm përmban aspekte të lidhura me pesë 
elementet e ilustruara në Figurën 1.1 – analizën e kontekstit, punën bindëse, 
ndërgjegjësimin e trajnimin, dialogun me shumë grupe të interesit dhe qasjen 
afatgjatë. 
Në hapin 1, zhvillohet një mandat i brendshëm i qeverisë në mbështetje të një 
procesi politikë-bërës gjithëpërfshirës me barazi gjinore, i cili zbatohet nga drejtoritë 
dhe ministritë përkatëse shtetërore. Shoqëria civile dhe organizatat ndërkombëtare 
mund të ofrojnë informim, ndërgjegjësim  dhe zhvillim të kapaciteteve për nëpunës 
kyç shtetëror, sidomos për “kampionët e brendshëm” (shih hapin 4) dhe mund 
të ndihmojnë me vënien në jetë të këtij mandati të brendshëm. Është shumë e 
rëndësishme që qeveria të jetë e hapur ndaj idesë për t’u konsultuar si me gratë ashtu 
edhe me burrat, por i rëndësishëm është edhe konteksti i vendit. Aty ku barazisë 
gjinore i mbetet ende rrugë për të bërë, mund të jetë e mundshme të sigurohet 
vetëm pjesëmarrja e grave që janë të përfshira në qeverisje. Zhvillimi i një mandati të 
brendshëm dhe vënia në zbatim e masave të lidhura me të kërkon kohë dhe burime 
të mjaftueshme.

Në hapin 2, zhvillohet një aleancë e katërfishtë e grupeve të interesit mes qeverisë, 
shoqërisë civile, sektorit privat dhe organizatave ndërkombëtare, për të nxitur 
pjesëmarrjen me barazi gjinore në bërjen e politikave për tokën. Kjo kërkon një 
ndërthurje të angazhimeve, aktiviteteve dhe ngjarjeve nga lart-poshtë dhe nga 
poshtë-lart në të gjithë procesin e politikave, me përfshirjen e grave dhe të burrave. 
Organizatat e shoqërisë civile dhe grupet e grave mund të krijojnë aleanca të 
drejtpërdrejta me palë interesi të sektorit privat (siç janë administratorët e tokës dhe 
teknikët e tokës), dhe të punojnë me organizatat ndërkombëtare për të bërë lobim 
pranë qeverive. Objektivi i fundmë është një aleancë e gjerë dhe konsensuale që i 
përfshin të gjitha palët e interesit.

Në hapin 3, aleanca me shumë grupe interesi kërkon të krijojë e trajnojë një grup 
“pionierësh” të cilët të jenë në avangardë të debatit dhe diskutimeve politike në nivel 
vendor, duke mbajtur parasysh kontekstet e ndryshme mes zonave të ndryshme të 
vendit. Ky grup i pionierëve do të ketë një efekt multiplikator me njohjen më të gjerë 
të procesit të bërjes së politikave për tokën. Është mirë që ai t’i përshtatë veprimtaritë 
dhe aktivitetet vendore për ta rritur barazinë gjinore të tyre, duke mbajtur parasysh 
çështje të tilla si gjuha, koha e mbledhjeve dhe format më të përshtatshme të 
angazhimit. Grupi i pionierëve duhet të përfshijë edhe nëngrupe të grave dhe 
burrave në çdo pjesë të vendit. Një grup qendror duhet të vizitojë provincat, krahinat, 
qarqet dhe rrethet për të ngritur aleanca vendore që përfshijnë gratë dhe burrat për 
t’i fuqizuar ata që t’i zhvillojnë kapacitetet dhe aleancat e tyre në nivel komuniteti. 
Këto aleanca janë të vyera për bërjen e politikave për tokën në nivel vendor.

Në hapin 4, identifikohen dhe angazhohen “kampionët” nga qeveria, shoqëria civile 
dhe sektori privat, për të siguruar që pjesëmarrja me barazi gjinore të vazhdojë gjatë 
të gjithë procesit të bërjes së politikave për tokën. Mund të mendohet ideja e veprimit 
afirmativ dhe kuotave për institucionet dhe strukturat vendimmarrëse, së bashku me 
mënyrat për rritjen e konsultimeve dhe gjithëpërfshirjes së gjithë publikut në bërjen 
e politikave. Mediat kanë një rol të rëndësishëm në informim dhe ndërgjegjësim.



MODULI 1: POLITIKË-BËRJA 17

Puna për përfshirjen e grave në proceset e bërjes së politikave për tokën dhe për trajtimin e 
shqetësimeve dhe problemeve konkrete të tyre duhet të ketë objektiv të qartë dhe burime 
të mjaftueshme.

Gratë dhe grupet e tjera të përjashtuara shpesh nuk kanë burime dhe kohë për të marrë pjesë 
në bërjen e politikave. Kur kufizimet kulturore i pengojnë gratë që të flasin hapur, atëherë do 
duhen konsultuar veçmas burrave.

Struktura dhe format e procesit politikë-bërës duhet të jenë aq elastike sa t’u përshtaten 
kufizimeve kohore të grave dhe detyrimeve familjare/kulturore të tyre. 

Edhe kur pjesëmarrja e grave është përfshirë ligjërisht ose zyrtarisht në proceset e bërjes së 
politikave për tokën, i duhet kushtuar vëmendje angazhimit faktik të tyre. 

Një pikënisje e rëndësishme për të siguruar pjesëmarrjen e grave janë kuotat ose mekanizmat 
e ngjashme, por gratë mund të kenë nevojë edhe për trajnim dhe mbështetje për një 
angazhim konstruktiv, dhe ndihmë për të qenë së pari vendimmarrëse.

MOS HARRONI!
Mund të jetë e vështirë matja e progresit në drejtim të pjesëmarrjes së barabartë gjinore në bërjen e 
politikave për tokën. Mund të ekzistojë tundimi për të këqyrur vetëm politikat e miratuara për tokën. 
Por, është e rëndësishme të tregohet kujdes që gratë dhe burrat të përfshihen njësoj në procesin 
politikë-bërës

✓

Rolet e grupeve të interesit në bërjen me barazi gjinore 
të politikave për tokën

Qeveria 

Gjatë parashikimit të proceseve të bërjen me barazi gjinore të politikave për tokën, 
mirë është që qeveria të jetë aktive në dy fusha:

•	 Nëpunësit shtetërorë duhet të ndërgjegjësohen për çështjet gjinore, duke 
prëfshirë pjesëmarrjen me barazi gjinore në bërjen e politikave për tokën, 
në kuadër të trajnimit të parë që u bëhet kur merret në punë personeli i ri në 
ministritë dhe drejtoritë përkatëse. Kur politikanët marrin pjesë drejtpërdrejt në 
administratën shtetërore, edhe këta duhen ndërgjegjësuar.

•	 Qeveria mund të nxisë pjesëmarrjen e palëve të tjera të interesit në procesin e 
bërjes së politikave për tokën dhe të vendosë programin e përgjithshëm dhe 
mandatin për një proces gjithëpërfshirës me barazi gjinore. Në Kutinë 1.4 jepen 
shembuj të rolit udhëheqës të qeverisë në Ganë, Nepal dhe Indi.

Në Ganë, Projekti i qeverisë për Administrimin e Tokës (PAT) përfshinte hartimin e një strategjie 
gjinore për të trajtuar shqetësimet e grave dhe burrave lidhur me administrimin e tokës përmes 
mbledhjes së të dhënave sipas gjinive dhe pjesëmarrjes në proceset e hartimit, zbatimit dhe 
monitorim-vlerësimit. Strategjia ka pesë shtylla për arritjen e objektivave gjinorë të PAT-së: 
edukimi publik, ngritja e kapaciteteve, proceset institucionale, mbrojtja e interesave dhe 
bashkëpunimi dhe vendosja e kontakteve.

Në Nepal, një përfaqësues i Forumit Kombëtar për të Drejtat e Tokës (i përbërë nga bujkesha 
dhe bujq, organizatat e grave dhe organizatat që punojnë për reformat e tokës) merr pjesë në 
Komisionin e Nepalit për Reformën e Tokës, një organ shtetëror me shtatë anëtarë.

Në Indi, në vitin 2008, qeveria ngriti Komitetin e Marrëdhënieve Shtetërore Agrare për Detyrën 
e Papërfunduar të Reformës së Tokës për të shqyrtuar statusin e disa reformave për tokën, duke 
përfshirë masat që kërkojnë pjesëmarrjen e grave në proceset e qeverisjes së tokës dhe rritjen e 
mundësisë së përdorimit të tokës nga ana e tyre. Rekomandimet konkrete kërkonin përfaqësimin 
e grave në agjencitë e ngritura për të monitoruar reformat e tokës.

Burimet: Prezantim nga Seema 
Gaikwad mbi përvojat aziatike të 
angazhimit të shoqërisë civile në 
proceset e politikave mbi tokën dhe 
prezantim nga Rebecca Sittie për 
çështjet gjinore në administrimin 
dhe zbatimin e regjistrimit në tokës 
në Ganë, të mbajtur në seminarin 
teknik të muajit maj 2011; Ministria 
e Zhvillimit Rural, Indi, 2009; 
Projekti i Administrimit të Tokës në 
Gana, pa datë.

KUTIA 1.4: 
Mbështetja shtetërore 
për bërjen me barazi gjinore 
të politikave për tokën

✓
✓

✓

✓
LISTË 
KONTROLLI  1.3:  
Rritja e barazisë 
gjinore në bërjen 
e politikave për tokën

✎
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Të përdoret veprimi afirmativ, siç janë kuotat, për të siguruar që gratë të përfaqësohen 
me barazi në institucionet dhe strukturat e përfshira në bërjen e politikave për tokën. 
Të mendohet për zhvillim-in e kapaciteteve dhe fleksibilitetin në mbështetje të këtyre 
institucioneve dhe strukturave.

Të ngrihet një grup i palëve të interesit ose një dikaster për t’i trajtuar çështjet gjinore përmes:
 � ndërgjegjësimit të grave dhe burrave për procesin e bërjes së politikave 

për tokën dhe çështjet e politikave për tokën; 
 � mbledhjes së praktikës së mirë dhe mësimeve nga vendet fqinje për një 

pjesëmarrje me barazi gjinore në bërjen e politikave për tokën.

Të krijohet e trajnohet një grup pionier me nëpunës shtetërorë, mes tyre edhe gra, për të 
qenë në avangardë të procesit të bërjes së politikave për tokën në nivel vendor, duke vizituar 
rrethet dhe institucionet e tjera të decentralizuara shtetërore: 

 � për të identifikuar dallimet kontekstuale për gratë dhe burrat në mbarë 
vendin; 

 � për të ngritur dhe trajnuar grupet e grave dhe burrave në nivel vendor, të 
cilët ta çojnë këtë proces në bazë.

Të merret roli udhëheqës në përshtatjen e aktiviteteve, ngjarjeve, proceseve dhe 
instrumenteve të politikave për të siguruar barazi gjinore, për shembull përmes kryerjes së 
kontrollit të brendshëm lidhur me pjesëmarrjen me barazi gjinore.

MOS HARRONI!  
Qeverinë luajnë një rol kryesues në politikë-bërjen me barazi gjinore, por ato lipset të punojnë me 
grupet e tjera të interesit për të siguruar që politikat të pasqyrojnë nevojat e njerëzve dhe për të 
ndihmuar arritjen e konsensusit dhe mbështetjen për rezultatet e politikave.

✓

✓

✓

LISTË 
KONTROLLI 1.4:  

Aktivitetet 
për qeverinë

✎

✓

Shoqëria civile

Palët e interesit të shoqërisë civile mund të ndihmojnë në nxjerrjen në pah të grupeve 
që ndodhen në periferi të shoqërisë, përmes mbrojtjes së problemeve të tyre dhe 
mbështetjes së pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të tyre në debatin politik, monitorimit dhe 
raportimit për procesit politikë-bërës për ta bërë më llogaridhënës për barazinë gjinore, 
si për shembull duke përdorur radion për ta informuar publikun se si po angazhohen 
gratë dhe burrat, monitorimit dhe sigurimit të llogaridhënies së palëve të interesit nga 
qeveria dhe sektori privat, dhe zhvillimit dhe udhëheqjes së konsensusit të gjerë publik 
për pjesëmarrjen me barazi gjinore në bërjen e politikave për tokën.

Shumicës së vendeve u mungon puna kërkimore dhe njohuritë për çështjet e tokës. 
Duke qenë pranë bazës, grupet e shoqërisë civile mund të ndërmarrin studime në terren 
për të ndihmuar që zëri, njohuritë dhe interesat e grave të përfshihen në bërjen e politikave 
për tokën. Sektori privat dhe organizatat ndërkombëtare mund t’i financojnë studime të 
tilla. Për shembull, në 2008-2010, Koalicioni Ndërkombëtar për Tokën (ILC) bashkërendoi 
një projekt studimor për sigurinë e të drejtave të grave mbi tokën në Afrikën Lindore 
dhe Jugore, me qëllimin specifik për të ndikuar në hartimin dhe zbatimin e politikave 
për tokën përmes mbrojtjes së interesave mbështetur në rezultatet e studimit. Projekti 
kishte ekipe studimore shumëdisiplinare dhe nxiste partneritetin mes studiuesve, OJQ-
ve dhe organizatave të komunitetit (shih WOLREC, 2011 dhe hapësirën në internet të 
ILC-së për sigurimin e të drejtave të grave mbi tokën, për shembuj të mëtejshëm). 3

Shkalla me të cilën mund të angazhohet në proceset e bërjes së politikave për tokën 
shoqëria civile, duke përfshirë edhe organizatat e grave, varet nga:

•	 hapësira politike që ka në dispozicion shoqëria civile në vend;
•	 marrëdhënia mes shoqërisë civile dhe qeverisë dhe qëndrimi që mban qeveria 

kundrejt përfshirjes së shoqërisë civile në bërjen e politikave për tokën;
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•	 niveli i njohurive dhe ndërgjegjësimit të komunitetit për procesin e bërjes së 
politikave për tokën;

•	 kohëzgjatja e procesit politikë-bërës (përfshirë edhe vonesat teknike, që mund 
të ushtrojë trysni mbi burimet e shoqërisë civile.

Një sfidë për angazhimin e shoqërisë civile në bërjen e politikave për tokën është 
të sigurohet pjesëmarrja dhe përfaqësimi i grave dhe burrave nga të gjitha grupet 
shoqërore, sikurse shpjegohet më me hollësi në Modulin 3. Kjo sfidë ndërlikohet më 
tej kur prioritet përbëjnë çështje të tjera, që nuk përfshijnë barazinë gjinore në bërjen e 
politikave për tokën.

Kutia 1.5 jep shembuj të roleve të rëndësishme që luan shoqëria civile në hartimin dhe 
zbatimin e politikave me barazi gjinore për tokën. Palët e interesit të shoqërisë civile janë në 
gjendje të bëjnë punë bindëse, të mobilizojnë komunitetet dhe të sigurojnë mbështetjen 
dhe pjesëmarrjen e publikut për ndryshimin, duke u angazhuar drejtpërdrejt me qeverinë. 
Këto palë interesi mund të ofrojnë trajnim, mbështetje ligjore dhe të llojeve të tjera për 
grupet e tjera të interesit. Siç thekson një organizatë e grave, është e rëndësishme që 
shoqëria civile “të ketë një rol të përcaktuar qartë, në mënyrë që të punojë në partneritet 
me Qeverinë, duke ruajtur pavarësinë në të njëjtën kohë”. (WLLA, 2010b: 9).

Afrikë

Në Afrikë, shoqëria civile është angazhuar në mënyrë këmbëngulëse dhe konstruktive në proceset 
zyrtare të politikë-bërjes:

 � Gjatë përgatitjes së Kuadrit dhe Udhëzimeve të Unionit Afrikan “Për politikën për tokën 
në Afrikë”, shumë palë interesi të shoqërisë civile morën pjesë në mbledhjet rajonale të 
konsultimeve, komentuan për projekt-dokumentet dhe hartuan pjesë të teksteve. Grupet 
e shoqërisë civile organizuan edhe aktivitete paralele me mbledhjet e Unionit Afrikan gjatë 
procesit të politikë-bërjes dhe publikuan komunikata për politikën për tokën.

 � Në Kenia, gjatë hartimit të politikës për tokën, grupet e shoqërisë civile në kuadër të Aleancës 
së Kenias për Tokën, mobilizuan komunitetet për të kërkuar hapësirë në arenën e bërjes 
së politikave. Më se 1000 burra dhe gra u përfshinë drejtpërdrejt në një proces të hapur 
me forume publike dhe gjashtë grupe tematike, duke përfshirë një grup i cili diskutoi për 
barazinë gjinore. Politika e re për tokën u miratua në dhjetor 2009. Grupet e shoqërisë civile 
kontribuuan edhe duke propozuar parimet kushtetuese për reformën e tokës mbi të cilat 
mbështetej politika e re për tokën. Kushtetuta e re, e miratuar në vitin 2010, u jepte grave 
dhe burrave të drejtën për trajtim dhe mundësi të barabartë në sferat politike, ekonomike, 
kulturore dhe shoqërore. Kjo kushtetutë garanton përbërjen e organeve të zgjedhura me të 
paktën një të tretën gra (dhe/ose të paktën një të tretën burra) dhe eliminon diskriminimin 
gjinor në të drejtat e trashëgimisë dhe përdorimit të tokës dhe pronës

Azi

Në Azi, palët e interesit të shoqërisë civile kanë investuar në struktura zyrtare dhe zakonore të 
qeverisjes të cilat nxisin gjithëpërfshirjen, transparencën dhe llogaridhënien dhe janë angazhuar 
në reformën e politikave për tokën

 � Në Indi, në vitin 2004, organizatat e grave nisën një lëvizje për t’i hequr dispozitat diskriminuese 
në Ligjin indian për trashëgiminë të vitit 1956. Ligji i ndryshuar i vitit 2005 u jep vajzave të 
njëjtat të drejta partneriteti si ato të djemve. Në vitin 2008, Komiteti i Marrëdhënieve Shtetërore 
Agrare për Detyrën e Papërfunduar të Reformës së Tokës rekomandoi vendosjen me detyrim 
të të drejtave të përbashkëta të pronësisë mbi tokën e familjes dhe të drejta të komunitetit për 
gratë, duke përfshirë pronësinë mbi tokën në pronësi të përbashkët të fshatit.

 � Në Nepal, në vitin 2009 dhe 2011, gratë pa tokë organizuan protesta dhe mbledhje me 
zyrtarë të lartë. Në reagim, qeveria ngriti një grup të posaçëm pune me shatë anëtarë, 
duke përfshirë edhe një përfaqësues të Forumit Kombëtar për të Drejtat mbi Tokën, për të 
shqyrtuar rekomandimet e bëra nga Komisioni Shkencor i Nivelit të Lartë për Reformën e 
Tokës dhe për të garantuar të drejtat e grave mbi tokën. 

 � Po në Nepal, organizatat e grave dhe grupet e ndihmës juridike u ofruan trajnim dhe ngritje të 
kapaciteteve grave në poste të zgjedhura, që këto të merrnin pjesë në mënyrë të efektshme 
në proceset e bërjes së politikave për tokën dhe të shprehnin mendimet e tyre lidhur me të 
drejtat e grave.

Burimet: Prezantim nga 
Catherine Gatundu për 
përvojat e përfshirjes së 
shoqërisë civile në Afrikë 
në procesin e politikave, 
prezantim nga Judy Adoko 
për mënyrat konstruktive 
të punës me institucionet 
zakonore në mbështetje të të 
drejtave të grave mbi tokën 
dhe prezantim nga Seema 
Gaikwad mbi përvojat aziatike 
të angazhimit të shoqërisë 
civile në proceset e politikave 
mbi tokën, në seminarin e 
muajit maj 2011; ULA, 2010; 
“Land Watch Asia”, 2010.

KUTIA 1.5: 
Mbështetja e shoqërisë 
civile për bërjen 
me barazi gjinore të 
politikave për tokën 
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Hartimi

Të angazhohet drejtpërdrejt me qeverinë.

Të propozojë alternativa të tekstit dhe të përgatisë materiale mbështetëse

T’i përdorë mediat për të ndryshuar qëndrimet, për të siguruar mbështetje dhe për të krijuar 
konsensus publik për pjesëmarrjen e grave dhe burrave në një proces gjithëpërfshirës dhe 
konsultativ të bërjes së politikave, edhe përmes përhapjes së përmbajtjes së politikave dhe 
dokumenteve teknike në mënyrë të tillë që të jenë të kuptueshme për të gjithë (një pikë shumë 
e fortë e shoqërisë civile, kjo).

Të japë mbështetje ligjore.

Të organizojë aktivitete paralele për proceset e politikë-bërjes gjatë mbledhjeve, konferencave 
e të tjera.

Zbatimi

Të organizojë dhe marrë pjesë në debatet për hartimin e kuadrit ligjor

Të trajnojë stafin dhe anëtarët e institucioneve të administrimit të tokës, në lidhje me aspektet 
gjinore të politikave të reja për tokën

Të bëjë fushatë për vënien në jetë të politikave për tokën, për shembull përmes ngritjes së grupeve 
monitoruese dhe përmes përdorimit të kartave vlerësuese për të ndjekur ecurinë e qeverisë lidhur 
me zbatimin dhe duke i bërë publike konstatimet

Të monitorojë efektet gjinore të politikave dhe legjislacionit për tokën dhe pronat.

MOS HARRONI!  
Shoqëria civile ka më shumë rezultat kur punon në bashkëpunim me të gjitha grupet e tjera të interesit, 
duke përfshirë sektorin privat dhe organizatat ndërkombëtare të cilat mund të japin fonde për punën 
politikë-bërëse të shoqërisë civile.

✓
✓

✓

LISTË 
KONTROLLI 1.5:  

Veprimet për 
shoqërinë civile

✎

✓

✓
✓

✓
✓

✓

Burimi: prezantim nga 
Catherine Gatundu mbi 

përvojat afrikane të 
përfshirjes së shoqërisë 

civile në proceset e 
politikave mbi tokën, në 

seminarin teknik të muajit 
maj 2011.

Ligji i Bolivisë për reformën agrare, i vitit 1953, përmbante një dispozitë kundër diskriminimit, 
por lejonte vetëm gratë pa burrë, përfshirë edhe gratë e ve, të përfitonin nga ndarja dhe tapitë 
e tokës. Ligji për ngritjen e Shërbimit Kombëtar për Reformën Agrare i vitit 1996, parashikonte 
barazi për të gjithë gratë dhe burrat, pavarësisht gjendjes civile, dhe solli si rezultat rritjen e 
numrit të tapive në emër të grave. Në vitin 2006, Kushtetuta e re e përmirësoi kuadrin ligjor për 
të drejtat e grave mbi tokën dhe qeveria u angazhua të garantojë pjesëmarrjen e plotë të grave 
në vendimmarrjen për reformën e tokës.
Organizatat e grave kanë qenë protagoniste gjatë të gjitha këtyre proceseve. Në vitin 1990, 
OJQ të tilla si Federata Kombëtare e Grave Fshatare, morën pjesë në demonstrata për tokë dhe 
dinjitet për gratë indigjene. Në vitin 2006, ato morën pjesë në asamblenë kushtetuese, për 
herë të parë në historinë e Bolivisë. Një aleancë e organizatave dhe OJQ-ve të grave hartuan 
një program legjislativ për gratë, duke përfshirë futjen e të drejtave pronësore të grave në 
Kushtetutën e re. këto suksese erdhën si rezultat i një angazhimi aktiv të shoqërisë civile, e cila 
ofronte punë studimore dhe të dhëna dëshmuese në mbështetje të ndryshimit dhe e cila ka 
ndihmuar në krijimin e mjedisi pozitiv për të drejta të barabarta gjinore mbi pronën në vend.

Burimi: Prezantim nga 
Patricia Costas për 

metodat e komunikimit 
dhe strategjitë e 

sensibilizimit me barazi 
gjinore në mbështetje 

të qeverisjes së tokës në 
Bolivi, në seminarin teknik 

të muajit maj 2011.

KUTIA 1.6:  
Qeveria dhe 

shoqëria civile, 
duke punuar 

së bashku 

Sektori privat

Shoqëritë dhe profesionistët privatë që bëjnë pjesën më të madhe të punës së 
përditshme në sektorin e tokës shpesh kanë njohuri e informacione të specializuara 
të cilat mund kenë vlerë për zhvillimin e një politike me barazi gjinore për tokën. 
Gjithashtu, ata kanë mundësi të kontaktojnë e të punojnë me zyrtarë shtetërorë dhe 
ndikojnë gjithsesi në rezultatet e proceseve të bërjes së politikave për tokën përmes 
teknologjive dhe sistemeve që përdorin dhe promovojnë. Nismat e sektorit privat janë 
bërë një pjesë gjithnjë e më e madhe e reformës së tokës dhe bujqësisë në mbarë 
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botën. Këtu përfshihen nismat për reformat e rishpërndarjes së tokës, si ato në sektorin 
e sheqerit, në Afrikën e Jugut dhe mekanizmat novatore për procese të përballueshme 
të regjistrimit të tokës përmes partneriteteve me institucionet e mikro-financimit, si në 
Ganë (Bernstein, 2005; Rabley, 2010).

Mirëpo, ndërkohë që instancat shtetërore japin llogari përmes sistemit politik dhe 
instancat e shoqërisë civile japin llogari përpara financuesve të tyre, roli i sektorit privat 
brenda procesit të gjerë të bërjes së politikave për tokën duhet të jetë më transparent. Hë 
për hë, nismat e sektorit privat shpesh nuk maten e nuk ndiqen zyrtarisht. Llogaridhënia 
e palëve të interesit të sektorit privat është shumë e rëndësishme, këta janë aktorë 
zakonisht të fuqishëm, me interesa të forta tregtare. Rrjedhimisht, llogaridhënia 
mbështetet tek nxitja dhe monitorimi i përgjegjësisë sociale të biznesit. 

Palët e interesit të sektorit privat mund të pranojnë të zbatojnë udhëzimet 
ndërkombëtare që nxisin përgjegjësinë sociale dhe barazinë gjinore, kundrejt të 
cilave mund të matet e vlerësohet në çdo vend angazhimi i tyre në procesin e politikë-
bërjes. Udhëzimet janë një tërësi jetike parimesh të cilat është mirë të përqafohen dhe 
respektohen nga të gjitha palët e interesit të sektorit privat të përfshira në bërjen e 
politikave për tokën.

Organizatat ndërkombëtare

Organizatat ndërkombëtare janë shpesh mbështetës dhe donatorë, duke ofruar fonde 
në mbështetje të punës për bërjen e politikave për tokën në shumë vende. Përgjegjësia 
e tyre për të mbështetur barazinë gjinore rrjedh drejtpërdrejt nga angazhimi që kanë 
shprehur për Udhëzimet dhe për një varg instrumentesh ndërkombëtare të cilat 
mbështetin parimet e barazisë gjinore. Në vitin 2012, është miratuar Plani i veprimit 
i gjithë sistemit të OKB-së “Për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave”,4 për të matur 
barazinë gjinore në të gjithë sistemin e OKB-së dhe për ta çuar përpara arritjen e barazisë 
gjinore dhe fuqizimit të grave brenda politikave dhe programeve të OKB-së.

Organizatat ndërkombëtare kanë rol edhe në ndërmjetësimin mes qeverisë dhe 
shoqërisë civile dhe sektorit privat, dhe në sigurimin e një bashkëpunimi aktiv të të 
gjitha këtyre palëve interesi, në procesin e politikë-bërjes. Është mirë të përdoret ky rol 
për të nxitur dhe mbrojtur barazinë gjinore.

Aty ky organizatat ndërkombëtare, përfshirë edhe OJQ-të ndërkombëtare dhe 
donatorët dypalësh, japin mbështetje dhe fonde të drejtpërdrejta për organizatat e 
shoqërisë civile të angazhuara në bërjen e politikave me barazi gjinore për tokën, mediat 
dhe grupet e tjera të interesit duhet të sigurojnë llogaridhënien përmes informimit 
të shtetasve lidhur me angazhimin e këtyre grupeve ndërkombëtare të interesit në 
procesin e bërjes së politikave për tokën në vendin e tyre.

Bërja e politikave për tokën në nivel vendor

Dallimet brendapërbrenda vendit, mes krahinave, rretheve e madje edhe komuniteteve 
mund të ndikojnë në efektivitetin e pjesëmarrjes së grupeve të interesit në proceset 
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dhe aktivitetet e bërjes së politikave për tokën. Decentralizimi mundëson marrjen në 
konsideratë të këtyre dallimeve dhe mundësimin e zhvillimit të kapaciteteve në nivelet 
më të ulëta të qeverisjes për politikë-bërje me barazi gjinore në shumë aspekte të 
përditshme të administrimit të tokës.

Grupi pararendës i përshkruar në hapin 3 të rubrikës për hapat praktikë është jetik 
për të ndihmuar në krijimin dhe zhvillimin e kapaciteteve në nivelet e decentralizuara, 
sidomos përmes përqendrimit tek angazhimi dhe pjesëmarrja e grave.

Çështjet që duhen mbajtur parasysh gjatë planifikimit të zhvillimit të kapaciteteve 
në këtë nivel, janë nivelet e ulëta të shkollimit dhe njohurive që shpesh ekzistojnë në 
fshat, dhe nevoja për të përdorur gjuhën e popullit me shpjegime të thjeshta. Bërja me 
barazi gjinore e politikave për tokën në nivel vendor është e lidhur ngushtë me çështjet 
e komunikimit dhe ndërgjegjësimit të trajtuara në Modulin 5.

Nevojitet pjesëmarrje me barazi për të gjitha grupet e interesit, gra dhe burra.

Procesi i bërjes së politikave për tokën dallon nga përmbajtja e politikave që dalin prej tij, 
por ndikon shumë në këtë përmbajtje.

Për një pjesëmarrje të efektshme, është jetike të kuptohet konteksti vendor.

Në të gjitha nivelet nevojitet sensibilizimi dhe trajnimi për barazinë gjinore, si edhe për çështjet 
e tokës për gratë dhe për burrat.

Proceset e bërjes së politikave për tokën u takojnë qeverive, por është mirë që të gjitha 
grupet e interesit të bashkëpunojnë dhe marrin pjesë që në fillim. Dialogu me shumë palë 
itneresi ndihmon në sigurimin e mbështetjes për rezultatet e politikave.

Bërja e politikave për tokën është një proces i gjatë e i vështirë dhe gjatë këtij procesi 
mund të nxirren mësime.

Hapat e rëndësishëm në një proces me barazi gjinore për bërjen e politikave për tokën për-
fshijnë krijimin e një mandati të brendshëm, zhvillimin e aleancave me shumë palë interesi, 
krijimin e një grupi pararendës dhe financimin e kampionëve në nivel qendror dhe vendor.

Thelbësor është sensibilizimi në vazhdimësi i zyrtarëve shtetërorë të përfshirë në bërjen e 
politikave për tokën.

Shoqëria civile luan rol në punën bindëse për pjesëmarrje me barazi gjinore dhe në 
monitorimin e bërjes së politikave për tokën.

Sektori privat është mirë të përfshihet në mënyrë më të hapur dhe më transparente në 
bërjen e politikave për tokën dhe të japë llogari për çështjet e barazisë gjinore në kuadër 
të përgjegjësisë sociale të biznesit.

Organizatat ndërkombëtare kanë përgjegjësi për të nxitur barazinë gjinore, gjatë 
mbështetjes dhe angazhimit në punën për bërjen e politikave për tokën.

Ngritja e procesit për bërjen me barazi gjinore të politikave për tokën duhet të jetë një 
përpjekje e qëllimshme me pjesëmarrje dhe bashkëpunim, me përfshirjen e të gjitha 
palëve të interesit në të gjitha nivelet, dhe duhet të pajiset me burime të mjaftueshme.

Përmbledhje e 
mesazheve kyç
për politikë-bërjen 



MODULI 1: POLITIKË-BËRJA 23

Shënime
1 Dalal Alnaggar, Kate Dalrymple, Patricia Costas, Catherine Gatundu, Seema Gaikwad, Paolo Groppo, 
Rachael Knight, Annalisa Mauro, Rebecca Sittie, Elizabeth Stair dhe Sabine Pallas kanë dhënë kontribute 
të konsiderueshme për këtë modul, gjatë seminarit teknik të muajit maj 2011 të zhvilluar në Selinë 
Qendrore të FAO-s, edhe përmes diskutimeve në grupin e punës për politikë-bërjen. 
2 Kjo rubrikë mbështetet në diskutimet e grupit të punës për politikë-bërjen në seminarin teknik të 
muajit maj 2011.
3 www.landcoalition.org/global-initiatives/womens-land-rights/swal
4 www.unwomen.org/wp-content/uploads/2012/05/swap.pdf

Tregues të  
sugjeruar për  
monitorimin  
e politikë-bërjes

•	 % e grave dhe burrave, anëtarë të institucioneve dhe strukturave të bërjes së politikave 
për tokën.

•	 % e mbledhjeve e forumeve zyrtare për bërjen e politikave për tokën me 
pjesëmarrjen e grupeve nga baza, ku përfaqësohen si gratë ashtu edhe burrat.

•	 % e zyrtarëve shtetërorë të përfshirë drejtpërdrejt në procesin e bërjes së politikave për 
tokën të cilët janë trajnuar dhe sensibilizuar për çështjet gjinore.

•	 % e grave dhe burrave mes zyrtarëve shtetërorë që marrin pjesë në strukturat dhe 
institucionet që bëjnë politika për tokën.

•	 % e grave dhe burrave mes përfaqësuesve të shoqërisë civile që marrin pjesë në strukturat 
dhe institucionet që bëjnë politika për tokën.

•	 % e grave dhe burrave mes përfaqësuesve të sektorit privat që marrin pjesë në strukturat 
dhe institucionet që bëjnë politika për tokën.

•	 % e fondeve nga organizatat ndërkombëtare, për proceset e bërjes së politikave për tokën, 
të caktuara për pjesëmarrjen me barazi gjinore në politikë-bërje.
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MODULI 2: Çështjet ligjore
Themelet për arritjen e qeverisjes me barazi gjinore të të 
drejtave mbi tokën

Hyrje5

Ligji jep themelet për arritjen e qeverisjes së përgjegjshme me barazi gjinore të të 
drejtave mbi tokën. Aktet ligjore dhe nënligjore me barazi gjinore, ofrojnë mjedisin 
mundësues (Englert dhe Daley, 2008) në të cilin gratë dhe burrat kanë më shumë gjasa 
t’i ushtrojnë dhe realizojnë në mënyrë të barabartë të drejtat e tyre mbi tokën.  

Rëndësia e çështjeve ligjore është e lidhur me dy, nga dhjetë parimet qendrore të 
zbatimit të Udhëzimeve: me shtetin ligjor dhe llogaridhënien (Kutia 2.1). 

Ligj-bërja

3.B.7 Shteti i së drejtës: ndjekja e një qasjeje të bazuar në rregulla përmes ligjeve që publikohen 
gjerësisht në gjuhët e zbatuesme, që përdoren për të gjithë, që zbatohen me forcë në mënyrë 
të barabartë dhe gjykohen në mënyrë të pavarur dhe që janë në përputhje me detyrimet e 
tyre ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe ndërkombëtar, duke u kushtuar 
vëmendjen e duhur detyrimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale dhe 
ndërkombëtare.

3.B.9 Llogaridhënia: kërkimi i llogarisë nga individët, agjencitë publike dhe aktorët jo shtetërorë 
për veprimet dhe mendimet e tyre në përputhje me parimet e shtetit ligjor.

Përmbajtja e ligjeve dhe  politikave në lidhje me çështjet ligjore

4.4. Në bazë të një shqyrtimi të të drejtave mbi burimet, i kryer në përputhje me legjislacionin e 
brendshëm, shtetet të parashikojnë njohje ligjore të të drejtave legjitime mbi burimet të cilat 
aktualisht nuk mbrohen me ligj. Politikat dhe ligjet që sigurojnë të drejtat mbi burimet të mos jenë 
diskriminuese dhe të jenë të ndjeshme për çështjet gjinore. … Të gjitha format e të drejtave mbi 
pronën t’u japin të gjithë personave një shkallë sigurie të këtyre të drejtave e cila garanton mbrojtje 
ligjore nga dëbimet me forcë që nuk përputhen me detyrimet ekzistuese të shteteve në bazë të 
legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, dhe nga ngacmimi dhe nga rreziqe të tjera.

4.6 Shtetet të heqin dhe ndalojnë të gjitha format e diskriminimit të lidhura me të drejtat mbi 
burimet, përfshirë edhe ato për arsye të gjendjes civile, mungesës së zotësisë për të vepruar 
dhe pamundësisë për të gjetur e përdorur burime ekonomike. Shtetet të sigurojnë të drejta të 
barabarta mbi burimet për gratë dhe burrat, përfshirë edhe të drejtën për t’i trashëguar dhe 
kaluar tek të tjerë këto drejta. 

5.3 Shtetet të sigurojnë që kornizat politike, ligjore dhe organizative për të drejtat mbi burimet 
të njohin e të respektojnë, në përputhje me ligjet e brendshme, të drejtat legjitime mbi burimet 
duke përfshirë edhe të drejtat zakonore që nuk mbrohen aktualisht me ligj; dhe të ndihmojnë, të 
nxisin dhe të mbrojnë ushtrimin e të drejtave mbi burimet. … Shtetet të sigurojnë korniza që nuk 
janë diskriminuese dhe që nxisin vendosjen e barazisë në shoqëri dhe barazinë gjinore.

KUTIA 2.1:  
Çështjet ligjore 
dhe Udhëzimet
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9.2 Popujt indigjenë dhe komunitetet e tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi burime 
të cilët ushtrojnë vetëqeverisje të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve të promovojnë dhe 
sigurojnë të drejta të barabarta, të sigurta dhe të qëndrueshme mbi këto burime, duke i kushtuar 
vëmendje të veçantë dhënies me barazi të qasjes tek to për gratë. Të nxitet përmes institucioneve 
vendore apo tradicionale të tyre pjesëmarrja e efektshme e të gjithë anëtarëve, burra, gra e të rinj, 
në vendimet që kanë të bëjnë me sistemet e të drejtave mbi burimet, përfshirë edhe në rastin 
e sistemeve të të drejtave kolektive mbi burimet. Kur është nevoja, komunitetet të asistohen 
për të rritur kapacitetin e anëtarëve të tyre për të marrë pjesë plotësisht në vendimmarrje dhe  
qeverisjen e sistemeve të tyre të të drejtave mbi burimet.

10.1 Aty ku ekzistojnë të drejta jozyrtare mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet, shtetet t’i 
njohin ato në një mënyrë e cila të respektojë të drejtat ekzistuese zyrtare në bazë të legjislacionit 
të brendshëm dhe në mënyra që pranojnë realitetin e situatës dhe promovojnë mirëqenien 
shoqërore, ekonomike dhe mjedisore. Shtetet të promovojnë politika dhe  ligje që parashikojnë 
njohjen e këtyre të drejtave jozyrtare. Procesi i miratimit të këtyre politikave dhe ligjeve të jetë me 
pjesëmarrje, me ndjeshmëri gjinore dhe me përpjekje maksimale për të parashikuar mbështetje 
teknike dhe ligjore  për komunitetet dhe individët e prekur. 

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve nga këndvështrimi gjinor

21.1 Shërbimet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të jenë të arritshme për të gjithë, gra e burra, 
sa i takon vendndodhjes, gjuhës dhe procedurës.

25.3 Sipas rastit, shtetet mund të mendojnë përdorimin e mekanizmave zakonorë dhe 
mekanizmave të tjerë vendorë që sigurojnë mënyra të drejta, të besueshme, me ndjeshmëri 
gjinore, të arritshme dhe  jo diskriminuese për zgjidhjen e menjëhershme të mosmarrëveshjeve 
për të drejtat mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet.

Burimi: FAO, 2012b

Pluralizmi juridik nga këndvështrimi gjinor

Pluralizmi juridik haset në mbarë botën dhe përshkruan situatën ku për të njëjtin territor 
zbatohen disa lloje të ndryshme regjimesh juridike. Për shembull, kur për tokën ka kode 
zakonore, akte ligjore dhe norma fetare, apo rregullime të ndryshme për të drejtat mbi 
tokën publike dhe atë private. Kjo krijon një kuadër ligjor të ndërlikuar me mbivendosje 
të të drejtave, të autoriteteve dhe shpesh norma që bien ndesh me njëra tjetrën, me 
rrjedhoja negative për qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën kur këto 
akte ligjore, norma zakonore dhe praktika bien ndesh (FAO, 2011a: 12).

Është jetike të kuptohet konteksti dhe kompleksitet e kuadrit ligjor të vendit në fjalë. 
Ekziston nevoja për të marrë në konsideratë jo vetëm aktet ligjore për tokën, por edhe 
aktet ligjore për familjen, trashëgiminë dhe martesën, kodin civil dhe kodin fshatar, si 
edhe doket dhe normat zakonore dhe fetare, dhe mënyrat me të cilat ndërveprojnë 
dhe/ose mbivendosen këto. Për shembull, e drejta e familjes mund të ketë një ndikim të 
konsiderueshëm tek të drejtat e individit mbi tokën. Në disa vende të drejtat pasurore 
brendapërbrenda lidhjes martesore mund të përcaktohen nga fakti nëse ceremonia e 
martesës ka qenë civile, zakonore ose fetare.

Në Kutinë 2.2 ilustrohen disa prej mënyrave me të cilat pluralizmi lidhet me qeverisjen 
e përgjegjshme me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën në vende të ndryshme.

Në Indi, Ligji indian për trashëgiminë  (me shtesa dhe ndryshime) i vitit 2005 parashikon të drejtë 
të barabartë trashëgimie, pavarësisht përkatësisë gjinore, por ligji mysliman nuk e parashikon këtë, 
kështu që persona të feve të ndryshme trajtohen ndryshe.

Në Bolivi, Kushtetuta e vitit 2006 parashikon një ministri për drejtësinë indigjene, tradicionale 
dhe fshatare, e cila të lidhë sistemet ligjore dhe zakonore të drejtësisë. Por, edhe pse mbrohen të 
drejtat e indigjenëve dhe grave, nuk ka asnjë mbrojtje juridike të veçantë për të drejtat e grave 
indigjene mbi tokën dhe ka shumë pak ndërthurje mes mbrojtjes së dy tërësive të të drejtave.

KUTIA 2.2  
Rregullimet e 
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Në Ugandë, ndarja mes të drejtës ligjore dhe asaj zakonore zgjidhet me kushtetutë, ku 
parashikohet barazi për gratë dhe burrat në të gjitha sferat, shpallen të pavlefshme vendimet 
që ua mohojnë grave të drejtat mbi tokën dhe konfirmohet barazia mes bashkëshortëve 
në të gjitha momentet e martesës. Por, edhe pse the Ligji për Tokën kërkon pëlqimin e të 
dy bashkëshortëve për veprimet që prekin pronën e përbashkët të çiftit, është detyrim që 
martesa të jetë e regjistruar zyrtarisht, çka do të thotë se nuk janë të mbrojtur ata që martohen 
në bazë të së drejtës zakonore.

Në Mozambik, akti ligjor për tokën parashikon barazi gjinore dhe ka dispozita të qarta për të 
drejta të barabarta për gratë dhe burrat. Vendimet për tokën në përgjithësi bazohen në të 
drejtën zakonore, aty ky kjo përputhet me Kushtetutën dhe Ligjin për Tokën, duke përfshirë 
dispozitat për barazinë gjinore. Por, sipas të drejtës zakonore, gratë i fitojnë të drejtat mbi 
tokën përmes bashkëshortëve ose etërve, ndërsa Shteti nuk ka ngritur një mekanizëm për 
monitorimin e respektimit të Kushtetutë dhe Ligjit për Tokën, për të siguruar respektimin e 
të drejtave ligjore të grave. Gjithashtu, shpesh e drejta zakonore keqpërdoret dhe shumica e 
grave në fshat nuk e dinë se akti ligjor për tokën i mbron të drejtat e tyre.

Në Kirgizstan dhe Taxhikistan, edhe pse ligjet kombëtare i njohin të drejtat e grave mbi 
tokën, strehimin dhe pronën, shpesh mbizotërojnë e drejta zakonore dhe qasjet tradicio-nale 
patriarkale. Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, kanë dalë përsëri në skenë parimet islamike. 
Parimet islamike parashikojnë të drejta të grave mbi tokën dhe pronën dhe kur zbatohen 
ofrojnë njëfarë sigurie të të drejtave të grave mbi tokën. Por, këto pari-me nuk zbatohen 
gjithmonë tërësisht. Për shembull, burrat mund të zgjedhin të vendosin sipas traditës 
myslimane (pa regjistrim) por pa i ndjekur parimet islamike brenda martesës dhe sidomos 
gjatë divorcit. Në fshat nuk regjistrohet një numër gjithnjë e më i madh i martesave, duke 
mos përfituar kështu mbrojtjen e ligjit zyrtar, ndërsa e drejta myslimane nuk ofron mbrojtje 
juridike sepse nuk ka instrumente për zbatimin e tij. Pra, gratë nuk mund të kërkojnë asnjë 
pronë në rast divorci apo ku u vdes a i braktis burri.

Burimet: Nakayi, 2010; WLLA, 
2010a; Daley, 2011:
41–42; Undeland, 2012; 
Marianna Bicchieri, Patricia 
Costas, Seema Gaikwad dhe 
Rachael Knight, komunikim 
personal

Lidhjet mes ligjit për tokën e pronat dhe ligjet e së drejtës familjare që kanë të bëjnë 
me martesën dhe trashëgiminë janë veçanërisht të rëndësishme për reformat e të 
drejtave mbi tokën. Në shumë vende, normat zakonore për martesën dhe trashëgiminë 
sjellin përjetësim të pabarazive gjinore në marrëdhëniet pasurore nga brezi në brez 
(Guyer, 1987). Çdo reformë e drejtave mbi tokën që nuk e merr këtë në konsideratë do 
të kishte efekt të kufizuar.

Pra, qeverisja e përgjegjshme me barazi gjinore e të drejtave të tokës kërkon që 
ligjet për tokën dhe për familjen të reformohen së bashku (FAO, 2011a: 17; McAuslan, 
2010: 125). Një shembull i suksesshëm i kohëve të fund vjen nga Ruanda, ku reformat 
e të drejtave mbi tokën pasuan reformat e normave të trashëgimisë dhe pasurisë 
bashkëshortore dhe kanë pasur disa rezultate gjinore të suksesshme, ku gratë kanë 
marrë pjesë në komitetet vendore të tokës dhe e kanë regjistruar tokën e tyre (Daley,  
Dore-Weeks dhe Umuhoza, 2010). Për të siguruar pjesëmarrjen e grave ka ndihmuar 
edhe zbatimi i kuotave nga qeveria e Ruandës në të gjithë sistemin politik.

E drejta zakonore dhe praktikat e të drejtave mbi tokën zhvillohen paralelisht me 
mjedisin e ndryshueshëm ligjor, kushtet e ndryshueshme shoqërore dhe ekonomike 
dhe faktorët e jashtëm si goditjet klimatike, demografike dhe financiare. Në Kutinë 2.3 
ilustrohet ky zhvillim, siç është përjetuar nga populli indigjen i Australisë.

Indigjenët e Australisë të cilët përbëjnë 3,1 për qind të popullsisë së Australisë së Perëndimit që është 
2,3 milion banorë, kanë pasur gjithmonë një lidhje të fortë shpirtërore me tokën dhe njohuri tejet 
gjinore për tokën. Historikisht, përgjegjësia për tokën është trashëguar përmes etërve dhe dija për 
tokën është kryesisht e burrave, sidomos e burrave të moshuar. Dijet e grave kufizohen te punët e 
grave, kryesisht mbledhja e ushqimit, lindja e fëmijëve, e kështu me radhë.
Ligji i vitit 1993 për të drejtat e vendasve, parashikon një proces të qartë ligjor për grupet e indigjenëve, 
që këta të pretendojnë dhe regjistrojnë tapitë për tokat e tyre dhe njeh ligjërisht të drejtën e tyre për 
të marrë pjesë në vendimmarrjen për tokën.

KUTIA 2.3:  
Të drejtat gjinore 
dhe indigjene 
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Por, pretendimet e indigjenëve mbi tokën kundërshtohen shumë dhe njohja ligjore e titujve të tokës 
indigjene varet nga dëshmitë e bazuara në traditat dhe zakonet e trashëgimisë atërore. Ndërkohë, ligji 
dhe zakonet indigjene kanë ndryshuar duke kaluar në një sistem ku njihet bashkërisht trashëgimia si 
nga nëna ashtu edhe nga babai. Gratë dhe të rinjtë indigjenë kanë marrë përgjegjësi më të mëdha 
në bashkësitë e tyre, duke përfshirë edhe rolet si zëdhënës dhe vendimmarrës në disa zgjidhje 
të konflikteve mbi tokën, duke pasur një bazë më të gjerë qeverisëse se strukturat tradicionale 
vendimmarrëse të bazuara tek të moshuarit meshkuj. Këto ndryshime të ligjeve dhe zakoneve i kanë 
fuqizuar të drejtat e grave për t’u përfshirë në administrimin e tokës. Përmes jurisprudencës, gjyqtarët 
po e zgjerojnë bazën e provave të pranueshme për paditë mbi tokën, duke e përshtatur ligjin që ky 
të pasqyrojë ndryshimet në informacionin dhe dijet e dy gjinive, siç është njohja e trashëgimisë nga 
të dy prindërit.
Megjithëse gratë dhe burrat në bashkësitë indigjene të Australisë së Perëndimit do t’i ruajnë në të 
ardhmen e afërt rolet e tyre të ndryshme në administrimin e tokës, ata po i trashëgojnë dijet për tokën 
dhe të drejtat mbi tokën në mënyrë fleksibile, në përgjigje të roleve të ndryshuara gjinore.

Burimi: Prezantim nga 
Debra Fletcher për 
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Dinamika e pushtetit në nivel komuniteti është një tjetër faktor 
që duhet pasur parasysh kur të sigurohet një qeverisje me barazi 
gjinore e të drejtave mbi tokën brenda një pluralizmi juridik. 
Dinamika vendose e pushtetit u jep mundësi disave t’i përdorin/
keqpërdorin rregullimet e shumëfishta për të drejtat mbi tokën 
dhe institucionet e pluralizmit juridik dhe të drejtën zakonore, në 
kurriz të të tjerëve, sidomos në kurriz të grupeve në pambrojtura 
siç janë të vejat. Për shembull, njerëzit e burrit ose të babait 
mund t’ia heqin një të veje apo femre të drejtat mbi pronën duke 
pretenduar pronësinë përmes tapive që janë në emër të burrave 
ose duke përdorur të mekanizmat zakonore apo ligjore që i 
përjashtojnë gratë dhe që në përgjithësi vendosin kundër tyre.

Kjo prirje rëndohet edhe më tej 
nga mungesa e tokës, kapaciteti 
i dobët i Shtetit për të zbatuar 
me forcë të drejtat e trashëgimisë 
kundrejt trysnive tregtare mbi 
tokën, programet e ristrukturimit të 
tokës, urbanizimi dhe HIV/AIDS të 
cilat e kanë rritur individualizimin 
e të drejtave mbi tokën në shumë 
vende, duke e zvogëluar peshën 
e detyrimeve dhe përgjegjësive 
tradicionale, sikurse përshkruhet në 
Kutinë 2.4 (Kapur, 2011; Harrington 
dhe Choprab, 2010). Pra, mund të 
duhen strategji dhe mekanizma 
të veçantë për të mbështetur të 
drejtat e trashëgimisë së tokës të të 
vejave, përfshirë edhe mbështetje 
praktike, shqyrtime legjislative dhe 
regjistrim të tokës, siç e tregojnë 
shembujt në Kutinë 2.5.

HIV dhe AIDS mund të çojnë në rritje të pasigurive të të drejtave mbi 
tokën për të vejat dhe jetimët, të cilët bien më shumë pre e rrëmbimit 
të pronës kur u vdesin bashkëshortët dhe etërit nga AIDS. Veçanërisht të 
pambrojtura janë të vejat në moshë të re, ngaqë nuk kanë pasur kohë të 
krijojnë rrjete të forta shoqërore në rrethin e familjes së burrit, nuk kanë 
mundësi t’i drejtohen për mbështetje prijësit lokal dhe nuk kanë fëmijë në 
moshë të tillë që t’u dalin zot nënës ose vetes.
Elementet e sistemit shtetëror të administrimit të tokës mund të 
ndihmojnë në zbutjen e këtyre efekteve që HIV/AIDS ka mbi të drejtat 
mbi tokën. Për shembull, këshillat e tokës mund të luajnë një rol të vyer në 
parandalimin e atyre shitblerjeve mbi tokën të cilat do të komprometonin 
mirëqenien e të vejave dhe jetimëve. Pra, është e   rëndësishme që gratë 
të kenë përfaqësim dhe zë të barabartë në këta këshilla dhe të gjithë 
anëtarët e këshillave të jenë të ndjeshëm ndaj interesave të personave 
të pambrojtur në komunitet. Një rol jetik në mbrojtjen e personave 
të pambrojtur mund të luajnë edhe mekanizmat në nivel vendor për 
ndërmjetësimin/zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.
Është e rëndësishme që gratë të fitojnë titull të përbashkët në emrin e 
tyre për të siguruar sigurinë e të drejtave mbi tokën. Regjistrat e gjendjes 
civile duhet të jenë të lidhur me regjistrat e tokës dhe kërkesat ligjore për 
dhënien e pëlqimit duhen zbatuar më me rreptësi për të parandaluar 
abuzimin me të drejtat e trashëgimisë të të vejave dhe jetimëve. Nëpunësit 
e gjendjes civile dhe zyrës së regjistrimit të tokave duhen trajnuar për 
këto çështje dhe formularët e regjistrimit duhen hartuar në veçanti për 
të mundësuar regjistrimin e përbashkët të tokës dhe pronave. Një nga 
nevojat më të mëdha është ndërgjegjësimi dhe asistenca juridike për 
grupet dhe personat e pambrojtur, të cilët shpesh nuk i njohin të drejtat e 
tyre apo mënyrën si funksionon sistemi i administrimit të tokës.

Burimi: Wehrmanm, 2003

KUTIA 2.4  
Siguria e të drejtave 

të grave mbi tokën 
dhe HIV/AIDS



MODULI 2: ÇËSHTJET LIGJOREGAL-ISSUES 31

Në Kenia, Programi për përparimin e të vejave në moshë të re ka bërë studime me fonde të Koalicionit 
Ndërkombëtar për Tokën, për t’u ardhur në ndihmë të vejave në moshë të re që jetojnë në Najrobi dhe 
që kanë qenë të martuara në Provincën e Nijanzës. Ky projekt i ndihmon të vejat të mos ua heqin pronën 
dhe të kërkojnë çdo të drejtë mbi tokën që u ka humbur me vdekjen e bashkëshortit. Ligji i Kenias 
për trashëgiminë, i vitit 1981, parashikon që gratë mund të jenë trashëgimtare të pronës si persona 
në ngarkim të bashkëshortit. Por shpesh të vejat në moshë të re janë viktima të rrëmbimit të pronës 
ngaqë nuk kanë bij në moshë madhore për t’i mbrojtur dhe i kanë pozitat më pak të konsoliduara 
në komunitetin dhe familjen e bashkëshortit. Në kulturën lokale të Luos, përpilimi i testamentit 
shihet si ogur i keq që sjell vdekjen. Përhapja e HIV/AIDS bën që burrat të mos lënë testament ku të 
mbrojnë të drejtat e së vesë. Vështirësitë kulturore ua bëjnë po kështu të vështirë të vejave në moshë 
të re t’i kërkojnë të drejtat e trashëgimisë. Disa prijës kanë frikë se mos akuzohen për marrëdhënie të 
pamoralshme me të vejat nëse i ndihmojnë këto të fundit të marrin të drejtat e trashëgimisë mbi tokën. 
Por, në përgjithësi, projekti ka pasur sukses në fuqizimin e të vejave në moshë të re përmes lehtësimit të 
përdorimit të sistemit të drejtësisë dhe dhënies së informacionit që u duhet për të ngritur padi.

Edhe në Ganë, ligji parashikon pronësi të barabartë mbi pronën bashkëshortore në marrëdhënie 
civile. Kur toka regjistrohet bashkërisht, familja e të ndjerit mund ta ketë shumë më të vështirë ta 
përzërë të venë nga toka, sepse në këtë rast ajo zotëron gjysmën e pronës dhe, me ligj, trashëgon 
një pjesë të gjysmës që i përkiste bashkëshortit, dhe kjo ia lehtëson blerjen e pjesës së mbetur nga 
familja e të shoqit. Vitet e fundit, burrat e kanë mbështetur regjistrimin e përbashkët për siguruar 
këtë lloj sigurie për gratë e tyre.

Sources: YWAP, 2011;  
Rebecca Sittie, personal 
communication.

Edhe përdoruesit e tokës dhe familjet e tyre kanë shqetësim lidhur me trashëgiminë e 
tokës. Në disa vende, familjet mund t’i përzënë nga toka që përdorin apo shfrytëzojnë kur 
vdes përdoruesi formal. Shpesh, në kontratën e qirasë së tokës përmendet vetëm emri i 
kryefamiljarit mashkull. Pas vdekjes së tij, anëtarët e tjerë të familjes rrezikojnë dëbimin nga 
prona nëse të drejtat e tyre nuk mbrohen me ligjin për trashëgiminë (FAO, 2001: 29–34).

Të sigurohet që politikat dhe kuadri ligjor të njohin shprehimisht të drejtat e trashëgimisë 
të të vejave (dhe të veve) dhe që të ketë në funksionim mekanizma të efektshëm zbatimi 
me forcë dhe monitorimi.

Të sigurohet që profesionistët në sektorin e tokës, familjes dhe drejtësisë të jenë në dijeni të 
mënyrës me të cilën ligjet për tokën ndërthuren me ligjet për familjen.

Të organizohen seanca të sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit të publikut, në mënyrë që njerëzit, 
sidomos, gratë, ta dinë se ligji i mbron.

Të trajnohen autoritetet zakonore për ligjet zyrtare për trashëgiminë.

Të nxiten diskutimet në komunitet për: martesën dhe praktikat e trashëgimisë, konfliktin mes 
këtyre praktikave dhe ligjeve zyrtare dhe zgjidhjet e mundshme për harmonizimin e tyre.

Aty ku mbrojtja ligjore është e pamjaftueshme apo a paarritshme, të ndihmohen gratë të përdorin 
normat zakonore për të negociuar të drejtat e tyre mbi tokën, për shembull përmes kërkimit të së 
drejtës së të vesë për të siguruar tokën nisur nga prika që u ka dhënë familja.

Të zhvillohet kapaciteti i organizatave që mbështetin të drejtat e grave dhe të njihet roli i tyre në 
ndërgjegjësim dhe kryerjen e ndërhyrjeve strategjike për të mbështetur të vejat.

Të mbështetet fuqizimi ligjor përmes përqasjes në sistemin e drejtësisë, mekanizmave të zgjidhjes 
së mosmarrëveshjeve dhe mbështetjes juridike që u jep mundësi të vejave të kërkojnë të drejtat.

Kur mbrojtja ligjore vlen vetëm për martesat civile, të sensibilizohen të rinjtë për vlerën e vendosjes 
së kurorës me ligj dhe të lindjes së fëmijëve brenda lidhjes bashkëshortore.

Të nxitet përpilimi i testamenteve aty ku këtë e mbështet kultura lokale.

Të përmenden të dy bashkëshortët si titullarë të kontratës së qirasë së tokës, në mënyrë që qiraja 
të vazhdojë të jetë e vlefshme edhe nëse vdes njëri prej tyre.

MOS HARRONI! 
Qeverisja e përgjegjshme me barazi gjinore e të drejtave mbi tokën (qeverisja e tokës për gratë dhe 
burrat) kërkon njohuri për lidhjet komplekse midis ligjeve për tokën dhe familjen dhe mbështetje për 
trashëgiminë me barazi gjinore

✓

✓

✓

LISTË 
KONTROLLI   2.1:  
Mbështetja 
e trashëgimisë 
me barazi gjinore 

✎

✓
✓
✓

✓

✓
✓

Burimet:  WOLREC, 2011; 
YWAP, 2011; RWN, 2011; 
FAO, 2001: 29–34

BOX 2.5  
Good practices 
for dealing with 
inheritance issues

✓
✓
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Marrja e detyruar e tokës mund të jetë problematike në kushtet e pluralizmit juridik. 
Problem mund të jetë marrja e vendimit se kush duhet të shpërblehet për tokën 
në pronësi të përbashkët dhe zgjidhja e konfliktit mes brezave ose mes fëmijëve se 
kush është pronar i tokës. Një praktikë e mirë është kur ligji kërkon identifikimin e të 
gjithë personave dhe subjekteve që humbasin nga marrja e detyruar në pronësi e 
tokës dhe krijon mekanizma kompensimi që sigurojnë vendimmarrje të përbashkët 
si familje lidhur me përdorimin e shpërblimit të marrë (FAO, 2008a: 33–34). E njëjta 
vlen edhe për rastet kur toka, sidomos në vendet në zhvillim, blihet ose merret me 
qira nga subjekte jashtë vendit.

Rregullimet e shumëfishta të të drejtave mbi tokën dhe institucionet e pluralizmit 
juridik mund t’u japin personave të pambrojtur disa mundësi zgjedhjeje për të 
siguruar të drejtat mbi tokën, duke u dhënë mundësi të mbështeten në sistemet 
zakonore kur sistemi zyrtar nuk është i efektshëm apo i arritshëm (Mackenzie, 1989; 
1990; 1993). Edhe pse kjo nuk është një zgjidhje afatgjatë, është e rëndësishme 
për t’u dhënë mundësi të gjitha grave dhe burrave (dhe jo vetëm atyre që janë të 
fuqishëm) të realizojnë dhe ushtrojnë të drejtat mbi tokën në kuadër të atij sistemi 
(zyrtar ose zakonor) që u shërben më mirë interesave të tyre. Kjo kërkon masa të 
tilla si ndërgjegjësim publik, sensibilizim gjinor brenda institucioneve të qeverisjes 
ligjore dhe zakonore të të drejtave mbi tokën dhe ngritje graduale të mekanizmave 
dhe proceseve ligjore që janë gjithëpërfshirëse, transparente dhe llogaridhënëse.

Pra, për qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën, ekzistenca e 
pluralizmit juridik do të thotë se vëmendja duhet të shkojë përtej politikave, ligjeve 
dhe pjesëmarrjes, për të trajtuar perceptimet bazë të marrëdhënieve gjinore dhe 
strukturat e pushtetit. Kjo kërkon një këndvështrim shumë afatgjatë, si edhe durim, 
krahas komunikimit dhe ndërgjegjësimit, të shpjeguara në Modulin 5.

Të punohet në mënyrë konstruktive me institucionet zakonore dhe fetare dhe 
drejtuesit e tyre dhe të përfshihet i gjithë komuniteti në proceset e vendimmarrjes 
dhe rezultat që rrjedhin nga e drejta zakonore dhe praktikat e përdorimit të tokës.

Të rritet ndërgjegjësimi për mënyrën si mund të ndryshojnë gjërat nga këndvështrimi 
zakonor. Të mbështeten grupet e organizuara të grave meqë mund të luajnë një rol 
qendror në mbështetje të ndryshimit zakonor.

Të sigurohet që njohja e ligjeve zakonore paralelisht me ligjet zyrtare të mos sjellë 
manipulim të normave zakonore në mënyrë të atillë që të cenojë personat në pozita të 
pambrojtura.

Të krijohen programe trajnimi me dy kahe, ku udhëheqësit zakonorë/fetarë trajnojnë 
gjyqtarët shtetërorë për të drejtën zakonore/fetare dhe gjyqtarët i trajnojnë për të 
drejtën zyrtare. Kjo ndihmon në ngritjen e urave mes sistemeve të ndryshme juridie dhe 
mund të përmirësojë marrëdhëniet për të siguruar rezultate të përgjithshme që të jenë 
më të drejta.

Të shikohet ku marrin ndihmë dhe mbrojtje ligjore gratë dhe burrat. Të mbështeten 
këto mekanizma dhe procese dhe të lehtësohet mundësia e përfitimit të njerëzve nga 
pluralizmi juridik.

MOS HARRONI! 
Ligji i shkruar është mbrojtja më e mirë nga praktika zakonore apo fetare pa barazi gjinore. Por, ka 
një mospërputhje të madhe mes ligjit dhe praktikës, dhe praktikat e këqija vijojnë të pacenuara.

✓

✓

✓

LISTË 
KONTROLLI 2.2:   

Mbështetja e 
barazisë gjinore 

brenda pluralizmit 
juridik

✎
✓

✓

Burimet: WOLREC, 2011; 
Nakayi, 2010
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Hartimi i akteve ligjore e nënligjore dhe i procedurave

INSTRUMENTI JURIDIK PËRSHKRIMI 

Konventat 
ndërkombëtare

Traktate, konventa ose forma të tjera instrumentesh ndërkombëtare 
me fuqi detyruese ligjore, që vendosin detyrime ligjore mbi vendet 
që i kanë ratifikuar.

Kushtetuta
Dokumenti që vendos ligjërisht parimet bazë të qeverisjes së një 
vendi. Shumë kushtetuta janë të shkruara, disa janë të pashkruara 
dhe janë afirmuar me kalimin e kohës përmes vendosjes së 
precedentit dhe jurisprudencës.

Legjislacioni parësor
Akte ligjore të miratuara nga legjislatura (pushteti legjislativ). Nëse 
nuk janë shumë të hollësishme, aktet ligjore mund të kenë nevojë 
për akte nënligjore mbështetëse.

Legjislacioni dytësor Rregulloret, urdhrat dhe vendimet që shtjellojnë me hollësi aktet 
ligjore për të siguruar zbatimin me objektivitet dhe drejtësi të tyre.

Normat e procedurat Dokumentet që udhëzojnë nëpunësit dhe administratorët se si duhen 
zbatuar ligjet.

Legjislacioni parësor duhet të jetë në pajtim me Kushtetutën dhe legjislacioni 
dytësor, aktet nënligjore, rregulloret dhe procedurat duhet të jenë në pajtim si me 
aktet ligjore ashtu edhe më Kushtetutën. Nëse Kushtetuta parashikon mbrojtje të të 
drejtave themelore, për shembull përmes mishërimit të parimeve të tilla si barazia 
gjinore, atëherë këto parime duhen respektuar si nga pushteti legjislativ, i cili miraton 
aktet ligjore, ashtu edhe nga organet përgjegjëse për miratimin e akteve nënligjore.

Ashtu siç dallon procesi i bërjes së politikave për tokën nga përmbajtja e politikave 
që rrjedhin prej tij, ashtu edhe procesi i hartimit të legjislacionit dallon nga përmbajtja 
e akteve ligjore, nënligjore dhe procedurave që rrjedhin prej tij. Një proces hartimi me 
barazi gjinore jo medoemos prodhon legjislacion me barazi gjinore. Por, pjesëmarrja 
me barazi gjinore në procesin e hartimit ka më shumë të ngjarë të prodhojë akte 
ligjore dhe nënligjore që u përgjigjen nevojave të ndryshme të grave dhe burrave të 
grupeve të ndryshme shoqërore, duke mundësuar pra një zbatim me barazi gjinore 
të politikave dhe ligjeve në përgjithësi.

Në Kutinë 2.6 përshkruhen masat për të siguruar që proceset e hartimit të 
legjislacionit të jenë me pjesëmarrje, konsultime dhe gjithëpërfshirje, si për gratë 
ashtu edhe për burrat.

TABELA 2.1:  
Instrumentet juridike

Ligjet e mira për tokën mbeten të pazbatuara për shkak të mungesës së akteve 
nënligjore dhe procedurave që do të mundësonin zbatimin e mëtejshëm të tyre. Pra, 
me rëndësi është përmirësimi i zbatimit të ligjeve për tokën dhe përgatitja e akteve 
nënligjore, procedurave dhe strategjive për zbatim (FAO, 2008a: 12). Tabela 2.1 
përshkruan disa prej instrumenteve juridike që duhen hartuar dhe zbatuar në kuadër 
të një strategjie zbatimi për qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën.



QEVERISJA E TOKËS PËR GRATË DHE BURRAT34

Në Mozambik, hartimi i ligjit për tokën i vitit 1997, dhe i akteve nënligjore në zbatim të tij, vendosi një 
precedent të rëndësishëm për përfshirjen e shoqërisë civile, qeverisë dhe grupeve të tjera të interesit 
në përgatitjen e politikave dhe ndryshimin e legjislacionit kombëtar për tokën. Kudo kjo citohet si 
praktikë e mirë e reformës novatore të ligjit për tokën. Në Konferencën Kombëtare për Tokën (1996) që i 
parapriu paraqitjes së ligjit për tokën në Asamblenë Kombëtare morën pjesë më se 200 vetë, nga grupe 
të ndryshme të shoqërisë, përfshirë OJQ kombëtare dhe vendore, organizata të vogla të bujqve dhe 
grave nga krahina të ndryshme, sektori privat dhe specialistë të pavarur të sektorit të tokës. Projektligji 
u diskutua pikë për pikë gjatë tri ditëve të konferencës, ku mori mbështetje të gjerë.

Në Samoa, në Manualin e Teknikës Legjislative (2008) identifikohen hapat që duhet të ndjekin 
ministritë dhe institucionet shtetërore përpara nisjes së një reforme ligjore dhe hartimit të 
legjislacionit, përfshirë edhe aktet nënligjore dhe procedurat në zbatim të ligjeve ekzistuese. 
Për shembull, ministria udhëzuese duhet të konsultohet me grupet përkatëse të interesit me t’u 
hartuar akti ligjor/nënligjor dhe komentet e grupeve të interesit duhet të përfshihen në versionet e 
mëparshme. Konsultohen grupe të ndryshme për të marrë mendimet e një prerjeje tërthore sa më 
përfaqësuese të gjithë shoqërisë (gra, burra, të rinj e të moshuar) dhe regjistrohen të gjitha rezultatet 
e konsultimeve. Në manual kërkohet edhe që të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore të përdorin 
terminologji të paanshme nga aspekti gjinor. Në vitin 2007, kur u konsoliduan të gjitha ligjet në 
Samoa, termat e gjinisë mashkullore u zëvendësuan me terma të gjinisë asnjanëse.

Burimet: FAO 2002c: 
31–32; Qeveria e 

Samoas 2008

Të gjitha programet për reformën e ligjit për tokën (përfshirë edhe ato të financuara 
nga donatorët) është mirë të mbështetin hartimin e akteve nënligjore dhe procedurave 
në zbatim të akteve ligjore, siç janë edhe manualët operativë dhe proceduralë për 
regjistrimin e tokës. Këto dokumente mbështetëse janë kyçi i suksesit të një ligji, prandaj 
edhe hartimi e shpërndarja e akteve nënligjore, procedurave dhe manualeve që nxisin 
një qasje të përgjithshme me barazi gjinore për hartimin dhe zbatimin e ligjit janë tejet 
të rëndësishme për të siguruar një qeverisje me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën 
(FAO, 2011a: 13).

Po kështu, institucionet e përfshira në qeverisjen e të drejtave mbi tokën duhet të 
angazhohen për të siguruar që aktet nënligjore të hartohen dhe zbatohen siç duhet. Për 
shembull, dokumentacioni dhe procedurat që kërkohen për të mbështetur pretendimet 
për regjistrimin e tokës duhet të jenë të tilla që të mund të përdoren dhe arrihen si 
nga gratë ashtu edhe nga burrat. Kjo mund të kërkojë rishikimin e akteve nënligjore 
përkatëse, për t’u dhënë grave dhe burrave mundësi të barabarta për të regjistruar 
tokën (Banka Botërore/FAO/IFAD, 2009a: 145). Është mirë që aktet nënligjore të zbatojnë 
me forcë një qeverisje me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën më gjerësisht, si 
për shembull duke kërkuar vendosjen e të dy emrave të bashkëshortëve në titullin e 
pronësisë dhe paraqitjen e pëlqimit nga të dy bashkëshortët kur regjistrohet zyrtarisht 
një veprim me pasurinë bashkëshortore (Banka Botërore/FAO/IFAD, 2009a: 145–146).

Aktet nënligjore për rregullimet e qirasë bujqësore është mirë të marrin në konsideratë 
edhe barazinë gjinore. Rregullimet e qirasë janë burimi i vetëm ose kryesor për shumë 
familje bujqësore në mbarë botën dhe, për rrjedhojë, janë një pjesë e rëndësishme e 
drejtave mbi tokën. Ndër praktikave e mira që mbështetin rregullimet me barazi gjinore 
të qirasë janë (FAO, 2001; 2004):

•	 kur lejohet që si qiramarrës të jetë edhe gruaja edhe burri; kur lejohet që anëtarët 
e familjes të marrin tokë me qira në mënyrë të pavarur nga kryefamiljari; dhe kur 
përfshihet në kontratën zyrtare të qirasë emrat e të gjithë anëtarëve të familjes 
që e përdorin tokën në përdorim, krahas emrit të qiramarrësit—këtu me vlerë 
do të ishte përdorimi i kontrata model të qirasë;

•	 kur sigurohet që pronari i tokës, emri i të cilit është në kontratën e qirasë, të 
ketë zotësinë juridike për ta dhënë tokën me qira—për shembull pronari i tokës 
mund t’i nënshtrohet detyrimit zakonor për të marrë pëlqimin e anëtarëve të 
tjerë të familjes;

•	 kur, me vdekjen e qiramarrësit, lejohet bashkëshortja dhe fëmijët ta kenë tokën 

KUTIA 2.6  
Hartimi i 

legjislacionit, 
me konsultime, 

pjesëmarrje dhe 
barazi gjinore
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në përdorim deri në përfundim të kontratës ose deri sa të mund të bëhen 
rregullime më definitive, duke i ruajtur të gjitha të drejtat që kishte qiramarrësi 
i përmendur në kontratën e qirasë. 

Të gjitha aktet ligjore kanë nevojë për strategji dhe udhëzime për zbatimin e 
dispozitave lidhur me përkatësinë dhe barazinë gjinore dhe për të siguruar një zbatim 
të efektshëm, të përgjegjshëm dhe me barazi ligjore të ligjit (FAO, 2011a: 13). Në këtë 
aspekt, sidomos të vlefshme janë udhëzimet e teknikës legjislative, si ato të Samoas 
(Kutia 2.6). Vendosja e procedurave të standardizuara të hartimit të ligjeve ndihmojnë 
për të siguruar që hollësi të tilla si hartimi i formularëve dhe mekanizmave të ankimit të 
mbrojnë të drejtat e grave dhe burrave bashkë.

Pilotimi i akteve ligjore e nënligjore teston si funksionojnë në terren procedurat e 
parashikuara (Rachael Knight, komunikim personal) dhe mund të jenë sidomos të vlefshme 
kur legjislacioni është hartuar duke u kushtuar shumë pak vëmendje institucioneve dhe 
proceseve që nevojiten për vënien në zbatim të tij. Pas pilotimit, rezultatet e marra prej tij 
mund të përdoren për të orientuar shtesat, ndryshimet dhe përmirësimet. Pilotimi mund 
të jetë më se i dobishëm për testimin e barazisë gjinore të manualëve operativë dhe 
proceduralë dhe për përshtatjen e hollësive në ligjet ekzistuese.

Është po ashtu e rëndësishme të krijohet një organ më i lartë me përgjegjësinë e 
monitorimit të barazisë gjinore gjatë vënies në zbatim të akteve ligjore e nënligjore të 
tokës. Për shembull, në Ruanda, Zyra për Monitorimin Gjinor monitoron përmbushjen e 
treguesve të programit për barazi gjinore. Një zyrë e tillë ka më shumë gjasa të jetë më 
e efektshme në mbështetjen e përmbushjes së detyrimeve ligjore, sidomos të normave 
të tilla siç janë kuotat për pjesëmarrjen e grave në institucionet shtetërore, mbledhjet 
e komiteteve, etj., në krahasim me mekanizmat e ankimit që përfshijnë gjykatat e 
përgjithshme, gjykatat e posaçme për tokën apo gjykatat civile, të cilat janë të ngadalta, 
të shtrenjta dhe nuk garantojnë sukses (McAuslan, 2010: 126).
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FIGURA 2.1:  
Hapat e hartimit 
me barazi gjinore 
të ligjeve
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Kushtetutat dhe aktet nënligjore 
të komuniteteve është mirë të 
shkruhen apo hartohen në nivel 
vendor në më-nyrë të atillë që 
të mundësojnë pjesë-marrje me 
barazi gjinore për të gjitha gratë dhe 
burrat e komunitetit dhe të mund të 
rrisin njohuritë juridike të njerëzve. 
Proceset e hartimit të ligje-ve 
vendore mund të krijojnë hapësirë 
për gratë që këto të vënë në dyshim 
rregullat që i diskriminojnë ose i 
vënë në pozita të pambrojtura dhe 
të kërkojnë rregulla që i fuqizojnë të 
drejta e tyre mbi tokën dhe rolin që 
luajnë në qeverisjen vendore të të 
drejtave mbi tokën (Knight, 2011). 
Kutia 2.7 përshkruan se si është 
arri-tur me sukses barazia gjinore 
në pro-ceset e titujve të tokës në 
komunitetet e Liberisë, Mozambikut 
dhe Ugandës.

Organizata Ndërkombëtare për Legjislacionin për Zhvillim ka zhvilluar një projekt 
pilot për titujt e tokës në komunitet në Liberi, Mozambik dhe Ugandë në 2009-
2011. Duke punuar me partnerët e shoqërisë civile në nivel qendror dhe vendor, në 
secilin vend, projekti synonte të kuptonte si ta mbështeste punën e komuniteteve 
për të dokumentuar të drejtat mbi tokën dhe hartimi dhe pilotimi i strategjive për 
mundësimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e padrejtësive dhe diskriminimit 
brenda komuniteteve.
Një komponent i rëndësishëm i projektit ishte procesi me pjesëmarrje për vendosjen 
e rregullave për administrimin e tokës së komunitetit (akte nënligjore/kushtetuta 
të komuniteteve). U zhvilluan takime në secilin prej hapave kryesorë të hartimit të 
akteve ligjore; nxjerrje e ideve dhe regjistrim i rregullave ekzistuese; eliminim ose 
modifikim i rregullave që nuk përputheshim më me nevojat e komunitetit dhe 
shtim i rregullave të reja në këtë aspekt; kontrollim i përputhjes dhe përmbushjes 
së Kushtetutës kombëtare dhe ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare; dhe, pas 
një shqyrtimi të fundit, përgatitje e projektit përfundimtar për miratim zyrtar si akt 
nënligjor apo kushtetutë e komunitetit.
Që prej fillimit, ekipet e projektit theksuan se duhej përfshirë i gjithë komuniteti 
gjatë të gjithë procesit dhe se në takimet e fundit për miratimin e akteve nënligjore 
duhej të merrni pjesë përfaqësues si burra ashtu edhe gra të familjeve.
Ky proces në nivel vendor i hartimit të legjislacionit u jep mundësi komuniteteve 
të reflektojnë dhe diskutojnë për rregullat ekzistuese që kanë për qeverisjen e të 
drejtave mbi tokën dhe logjikën mbi të cilën mbështeten ato, duke përfshirë edhe 
rregullat tradicionale diskriminuese të kundërshtuara nga gratë nëpër takime. Gratë 
filluan të shohin se ato mund të kërkojnë më shumë të drejta mbi tokën brenda 
komuniteteve, ndërsa u nxitën komunitetet që t’i forcojnë të drejtat mbi tokën për 
grupet e pambrojtura dhe mekanizmat brenda komunitetit për të mbrojtur të drejtat 
ekzistuese. Projekti mundësoi edhe harmonizimin e rregullave vendore me ligjet, 
duke rritur ndërgjegjësimin e komunitetit dhe të grave për ligjet kombëtare dhe 
për të drejtat e njeriut. Përmes përfshirjes në mbledhje dhe diskutime, perceptimet 
e  komunitetit lidhur me vendin që kanë gratë në të drejtat mbi tokën filluan të 
ndryshojnë dhe pjesëmarrja e barabartë e grave në procesin vendor të hartimit të 
rregullave ndikoi në përmbajtjen e rregullave që miratoi komunitetit si rezultat.

Burimi: Knight, 2011

Të sigurohet që të gjitha aktet ligjore e nënligjore për tokën të jenë në përputhje me kuadrin 
e përgjithshëm kushtetues dhe legjislacionin ndërkombëtar për të drejtat, dhe  që ky kuadër 
tambështetë barazinë gjinore.
Të përcaktohen procese për hartimin legjislativ që të përfshijnë konsultime dhe pjesëmarrje me 
barazi gjinore, duke u kujdesur që të përfshihen grupet e grave dhe të kontributet e tyre të merren 
seriozisht.
Të mbahen konsultime, veçmas me gratë, veçmas me burrat dhe të përbashkëta, për të mundësuar 
nxjerrjen e mendimeve dhe nevojave të ndryshme. Në konsultime është mirë të përfaqësohen 
gratë dhe burrat nga të gjitha grupet sociale, duke mbajtur parasysh të gjitha kufizimet ndaj 
pjesëmarrjes.
Të vendosen kuota gjinore për komisionet legjislative, për të mbështetur rritjen e pjesëmarrjes 
së grave.
Të përshtaten masat për të siguruar që aktet ligjore e nënligjore të mos miratohen dot pa u 
konsultuar gratë.
Të hartohen manuale operative dhe procedurale për administrimin e tokës, ku të përshkruhet 
si të zbatohet ligji në mënyrë të efektshme në mbështetje të qeverisjes me barazi gjinore të të 
drejtave mbi tokën. Të pilotohen aktet nënligjore dhe të përshtaten ato në bazë të këtij pilotimi.
Gjatë vendosjes së kuotave për anëtaret femra të komiteteve dhe komisioneve vendore të 
tokës, të mos supozohet se gratë janë gjithmonë të gatshme dhe të mundshme për të marrë 
pjesë në organe të tilla, sidomos në fshat; të mbështetet pjesëmarrja e grave duke u siguruar që 
mbledhjet të zhvillohen në një kohë përgjithësisht të përshtatshme për gratë.

MOS HARRONI!
Strategjitë e proceset e efektshme me barazi gjinore për vënien në zbatim të ligjeve të tokës janë 
thelbësore për një qeverisje të përgjegjshme me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën. Hartimi i 
akteve ligjore e nënligjore me barazi gjinore si në metodë ashtu edhe në përmbajtje e mbështet këtë 
që prej fillimit

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

Burimi: McAuslan, 2010
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Qeverisja me barazi gjinore e të drejtave mbi tokën 
dhe ushtrimi i të drejtave mbi tokën

Vendosja e një themeli të shëndoshë ligjor për qeverisjen e përgjegjshme me barazi 
gjinore të të drejtave mbi tokën kërkon t’u kushtohet vëmendje elementeve të ndryshme 
që kërkohen për t’u dhënë mundësi grave dhe burrave t’i realizojnë të drejtat e tyre 
mbi tokën. Në këto elemente përfshihet përdorimi i sistemit të drejtësisë, mekanizmat 
e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe mbështetja ligjore, si edhe njohuritë juridike, të 
përkufizuara në Tabelën 2.2. Tre të parat trajtohen në pjesën tjetër të këtij moduli, ndërsa 
njohuritë juridike trajtohen së bashku me çështjet e lidhura ngushtë të komunikimit dhe 
ndërgjegjësimit në Modulin 5.

ELEMENTI PËRKUFIZIMI 

Përdorimi i sistemit të 
drejtësisë 

Mundësia për të ngritur padi përmes sistemeve përkatëse ligjore dhe 
gjyqësore dhe përmes mekanizmave zakonore ose ligjore të zgjidhjes 
së mosmarrëveshjeve. Në bazë të legjislacionit ndërkombëtar për të 
drejtat e njeriut, në përdorimin e sistemit të drejtësisë përfshihet edhe 
e drejta për zgjidhje të efektshme për këdo për të cilin është cilin është 
vërtetuar se i është shkelur e drejta.

Mekanizmat e zgjidhjes 
së mosmarrëveshjeve 

Proceset dhe institucionet ligjore apo zakonore të përdorura 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mbi tokën brenda sistemit të 
përgjithshëm të drejtësisë

Mbështetja ligjore
Mbështetja praktike e nevojshme për të ngritur padi individuale 
për tokën: informimi për procedurat, ndihma financiare për kostot e 
lidhura (ndihma juridike), dhe mbështetja profesionale nga parajuristë 
apo juristë (asistenca ligjore)

Njohuritë juridike Njohuria për ligjin dhe mënyrën e zbatimit ët tij dhe  të kuptuarit e 
marrëdhënieve mes ligjit dhe praktikës

Mundësia e përdorimit të sistemit të drejtësisë 

Përdorimi i sistemit të drejtësisë ndryshon mes grupeve të ndryshme të njerëzve në çdo 
vend. Për shembull, nevojat për mbështetje juridike të grave në fshat ndryshojnë nga 
ato të grave në qytet, siç ndryshojnë nevojat e grave dhe burrave të shkolluar nga ato 
të grave dhe burrave të pashkolluar, dhe nevojat e grave që bazohen tek kodi zakonor 
për të drejtat e tyre mbi tokën nga nevojat e grave që e kanë fituar dhe/ose regjistruar 
zyrtarisht tokën në emrin e tyre (Nakayi, 2010). Qeverisja e përgjegjshme me barazi 
gjinore e drejtave mbi tokën, për rrjedhojë është mirë të përfshijë qasje të menduara 
me kujdes për të siguruar barazi gjinore në përdorimin e sistemit të drejtësisë lidhur me 
çështjet e tokës, për të gjitha grupet e grave dhe burrave.

Mirëpo, në shumë vende, mundësia e përdorimit të sistemit të drejtësisë për tokën 
është e kufizuar për gratë për shkak të pengesave kulturore, shoqërore dhe institucionale. 
Këtu mund të përfshihen tarifat e larta gjyqësore dhe kostot e tjera të lidhura, mungesa e 
njohurive për të drejtat mbi tokën dhe sistemin zyrtar të drejtësisë, largësia gjeografike, 
pengesat gjuhësore, nënpërfaqësimi në gjyqësor, mungesa e besimit dhe e autonomisë 
për të vepruar në mënyrë të pavarur në proceset gjyqësore dhe normat shoqëroro-
kulturore të cilat u fusin grave frikën e hakmarrjes ndaj tyre nëse ngrenë padi për tokën. 
Për pasojë, në përgjithësi grave u mohohet e drejta për të përdorur sistemin e drejtësisë 
më shumë se burrave (UN Women, 2011: 54; FAO, 2006a: 154–156; GROOTS Kenia, 2011). 

TABLE 2.2:  
Elements in  
exercising  
land rights 
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Në pluralizmin juridik, sidomos në fshat në vendet në zhvillim, ku mund të mungojnë 
apo të jenë të paarritshme institucionet shtetërore të drejtësisë për tokën, shpesh e drejta 
zakonore është mjeti parësor i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve për tokën dhe i vënies në 
zbatim të rregullave të komunitetit (Knight, 2011:148). Gratë mund ta kenë më të lehtë 
t’u afrohen autoriteteve zakonore kundrejt institucioneve zyrtare të drejtësisë, nëse të 
parat janë më vendore dhe më pranë shtëpisë. Mirëpo, kodi dhe autoritetet zakonore 
mund të mos i mbrojnë të drejtat e grave po aq mirë sa sistemi zyrtar i drejtësisë për 
shkak të paragjykimeve gjinore dhe mbizotërimit të meshkujve.

UN-Women e përkufizon zinxhirin e drejtësisë si “vargu i hapave që duhen bërë për të 
arritur sistemin e drejtësisë” (UN-Women, 2011: 48). Një zinxhir drejtësia i përgjegjshëm 
nga ana gjinore kërkon (UN-Women, 2011: 56–57 dhe 63): 

•	 mandat dhe procedura të qarta, ku përfshihen protokolle të standardizuara, 
rregullore për zbatimin me forcë të ligjit dhe bashkërendim mes pjesëve të 
ndryshme të sistemit të drejtësisë, për të siguruar që shërbimet publike t’u 
përgjigjen grave; nevojitet financim adekuat dhe në vazhdimësi dhe masat 
për monitorimin e zbatimit;

•	 shërbime të integruara e të specializuara për të ndihmuar gratë t’i kapërcejnë 
pengesat institucionale dhe sociale me të cilat përballen në drejtësinë për 
tokën, siç janë zyrat ku ofrohen të gjitha shërbimet në një vend për tokën, ku 
të gjitha shërbimet përkatëse të ofrohen në të njëjtin vend; mund të jetë mirë 
nëse në sportelet e zyrave të tokës të punojnë gra, meqë gratë e kanë më të 
lehtë të flasin me gra, sikurse thuhet në Modulin 4;

•	 mbështetje për pjesëmarrjen e grave në sistemin e drejtësisë, për të rritur 
përfaqësim me drejtpeshim gjinor nnë të gjitha aspektet e qeverisjes dhe të 
rritet besimi i publikut  në sistemin e drejtësisë në tërësi;

•	 sensibilizim dhe trajnim për t’i ndërgjegjësuar gjyqtarët për pengesat me të 
cilat përballen gratë kur duan t’i drejtohen sistemit të drejtësisë lidhur me 
çështjet e tokës, në  mënyrë që të ndryshojnë qëndrimet. Mund të vihen 
në zbatim zgjidhje të thjeshta por të efektshme, siç është heqja e tarifave 
gjyqësore. ofrimi pa pagesë i formularëve apo dhënia përparësi çështjeve 
gjyqësore të tyre.

Të ofrohet informacion i synuar dhe trajnim për gratë lidhur me përdorimin e sistemit të drejtësisë 
për tokën
Të trajtohen shkaqet bazë shoqërore dhe institucionale për mosarritjen e sistemit të drejtësisë, siç 
janë kultura, analfabetizmi dhe largësia.

Të mbështetet rritja e përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së grave në institucionet e administrimit 
të tokës, sidomos në mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve për tokën.
Të njihet roli i kodit dhe autoriteteve zakonore në proceset e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve për 
tokën dhe funksionimi i tyre. Të mbështeten autoritetet zakonore që të kenë më shumë barazi 
gjinore dhe identifikohen arsyet e ekzistencës së praktikave zakonore dhe mënyrat si mund ta 
mbështesin ato qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën.
Të nxitet transformimi i kodit zaknor në mënyra që të përmbushë edhe interesat e burrave të 
pushtetshëm, në mënyrë që të ata të mos bëhen pengesë për përdorimin e sistemit nga gratë. Në 
veçanti, kur të punohet me burrat në sektorin e drejtësisë të përdoret dialogu dhe jo konfrontimi

MOS HARRONI! 
Pengesat në arritjen e drejtësisë për tokën prekin të gjithë personat e pambrojtur, paçka se në 
përgjithësi preken më shumë gratë. Qeverisja e përgjegjshme me barazi gjinore e të drejtave mbi tokën 
kërkon arritje të sistemit të drejtësisë nga të gjitha gratë dhe burrat në të gjitha kastat, fetë, kombësitë 
dhe moshat, për t’u dhënë atyre mundësi të realizojnë dhe ushtrojnë të drejtat e tyre për tokën.

✓

✓
✓
✓

✓

Burimet: Nakayi, 2010; 
UN Women, 2011
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Zgjidhja e mosmarrëveshjeve për tokën

Mbështetja e rritjes së përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së grave në mekanizmat zyrtarë dhe 
ligjorë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve mbi tokën është një mënyrë e pranuar e rritjes së 
mundësive për gratë për të zgjidhur mosmarrëveshjet mbi tokën dhe për marrë drejtësi 
(Banka Botërore/FAO/IFAD, 2009a: 24). Kutia 2.8 e ilustron këtë me shembullin e Ruandës, 
ku rritja e pjesëmarrjes së grave në komitetet vendore të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve 
i ka bërë më të mundshme rezultatet për vendosjen e barazisë gjinore.

Rrjeti i Grave në Ruandë (RWN) ka kryer një studim në Rrethin Bugesera, me fonde nga Koalicioni 
Ndërkombëtar për Tokën, për të vlerësuar përvojat e grave në zbatimin e ligjeve që mbrojnë të drejtat 
e tyre mbi tokën. Në studim përshkruhet rëndësia e abunzi (ndërmjetësuesve vendorë) në mbrojtjen 
e të drejtave të grave mbi tokën, sidomos në konfliktet e lidhura me trashëgiminë dhe konfliktet e tjera 
brenda familjeve, të cilat qenë forma më e zakonshme e mosmarrëveshjeve ku përfshiheshin gratë. 
Studimi zbuloi se shumica e grave vendosnin t’i raportonin mosmarrëveshjet tek autoritetet vendore, 
ndërsa disa prej tyre u drejtoheshin abunzi-ve. Vetëm disa gra i raportonin mosmarrëveshjet e tyre tek 
këshillat e familjeve, që konsideroheshin si më pak të besueshme se autoritetet apo ndërmjetësuesit 
vendorë. Të paktën 30 për qind e anëtarëve të autoriteteve vendore dhe abunzi-ve duhet të jenë gra, 
çka shpjegon përse gratë kanë më shumë besim tek këto struktura.
Studimi thekson rëndësinë e proceseve dhe institucioneve alternative në nivel vendor të zgjidhjes 
së mosmarrëveshjeve, sidomos në vende të tilla si Ruanda, që kanë vuajtur konflikte të rënda dhe 
institucionet ekzistuese zakonore mund të mos besohen si objektive. Vetë abunzi-t bënë thirrje për:

 � nxitje të shtetit ligjor dhe formim të rregullt komiteteve vendore të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve 
në lidhje me ligjet mbi tokën; 

 � sensibilizim dhe ndërgjegjësim më të gjerë gjinor lidhur me ligjet e tokës për të gjithë popullsinë, 
duke përfshirë edhe trajnim të veçantë për çështjet gjinore për burrat të cilën kanë besime dhe 
vlera diskriminuese. Një pjesëmarrës mashkull në pyetësor theksoi se “Si burra, ne duhet t’i 
vlerësojnë gratë njësoj siç vlerësojmë veten”. 

Programet e trajnimit me abunzi janë kryer nga qeveria dhe nga shoqëria civile, duke përfshirë OJQ-në 
“International Justice Mission” (IJM) në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë. Juristët që punojnë 
me IJM ofrojnë mbështetje ligjore praktike për viktimat e heqjes së pronës në mënyrë të paligjshme, 
sidomos për të vejat dhe jetimët, për t’i ndihmuar të gjejnë rrugëzgjidhje ligjore në Zambia, Ugandë 
dhe Kenia si edhe në Ruandë, dhe punojnë në të katër këto vende për të sensibilizuar udhëheqësit 
vendorë dhe anëtarët e komiteteve vendore të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, si bura ashtu edhe 
gra, për çështje të lidhura.

Burimet: RWN, 2011; Daley, 
Dore-Weeks dhe Umuhoza,
2010; Misioni 
Ndërkombëtar për Drejtësi, 
pa datë

Në Kirgizstan, në 2003-2010, programi i UN Women “Toka në dorën e duhur” ndihmoi 
në zhvillimin e njohurive dhe aftësive të aktorëve kryesorë të sektorit të drejtësisë për 
përdorimin e një qasjeje të bazuar tek të drejtat lidhur me barazinë gjinore dhe fuqizimin 
e grave. Vëmendje e veçantë u tregua për fuqizimin e partneriteteve mes zyrave vendore 
dhe ekspertëve të Departamentit të Kadastrës dhe Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, 
duke çuar në zgjidhjen e menjëhershme të mosmarrëveshjeve në gjykata dhe rivendosjen 
e të drejtave ligjore të grave për pjesën e tyre në pronësi dhe për futjen e emrit tek titulli i 
pronësisë (Djusaeva, 2012).

Një arsye për gratë hasin në vështirësi të veçanta gjatë përpjekjeve për të arritur njohjen 
e të drejtave të tyre mbi tokën është se shpesh ato kanë shumë pak pushtet dhe fuqi për 
të vepruar në publik. Mosmarrëveshjet mbi tokën që lidhen me kërkesa të grave shpesh 
konsiderohen çështje private të familjes, të cilat lipsen zgjidhur në këtë nivel. Gratë, 
sidomos në fshat, shpesh shohin se as sistemi zyrtar e as ai zakonor i të drejtave mbi tokën 
nuk i njeh të drejtat e tyre mbi tokën (FAO, 2006b: 48).

Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve po fiton gjithnjë e më shumë popullaritet. 
Ndër alternativat përfshihen ndërmjetësit në gjykatë, të cilët ndihmojnë personat që kanë 

KUTIA 2.8:  
Zgjidhja me 
barazi gjinore e 
mosmarrëveshjeve 
mbi tokën  
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paraqitur padi për të zgjidhur mosmarrëveshjet e tyre, pa u dashur të 
presin fillimin e procesit gjyqësor (Magezi, 2010).

Në shumë vende, autoritetet dhe institucionet zakonore janë 
ato që merren përgjithësisht me zgjidhjen në nivel vendor të 
mosmarrëveshjeve mbi tokën. Mekanizmat zakonore të zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve mund të jenë më të shpejta dhe më të arritshme 
dhe mund të kenë legjitimitet më të madh shoqëror, por shpesh 
ato mbizotërohen nga meshkujt dhe vuajnë nga anësia gjinore. 
Reformimi i tyre për të siguruar barazi gjinore mund të bëjë të 
mundur që ato të punojnë në mënyrë më të efektshme duke ruajtur 
avantazhin që kanë (FAO, 2006a: 158 dhe 166).

Sfida është të punohet me institucionet zakonore në mbështetje të 
qeverisjes me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën, duke shfrytëzuar 
mundësitë e që jep procesi i decentralizimit në qeverisjen e të drejt ave 

mbi tokën për t’i bërë mekanizmat e 
zgjidhjes alternative të mosmarrë-
veshjeve të arritshme për gratë dhe 
burrat në fshat. Kutia 2.9 paraqet disa 
shembuj të praktikës së mirë lidhur 
me punën me institucionet zakonore 
në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 
mbi tokën; Moduli 3 trajton çështjet 
e gjëra të punës me institucionet 
zakonore.

Në Kenia, mes bashkësive në provincën Njanza, kunetërit vazhdimisht u merrnin 
të vejave tokat dhe i shtynin në varfëri të skajshme, ndërsa kryepleqtë me krenari 
deklamonin se kultura e tyre i mbron gratë. Një program i Komisionit Kombëtar 
të Kenias për të Drejtat e njeriut u ofroi hapësirë të vejave t’u tregonin kryepleqve 
historitë se si qenë dëbuar nga tokat e tyre. Kryepleqtë, të ngecur mes sigurimit 
patriarkal të të drejtave mbi tokën dhe nevojës për të mbrojtur gratë, qenë të 
detyruar të zhvillonin mjete novatore për zgjidhjen e kësaj dileme. Në shumë 
raste, ata filluan t’i mbrojnë të vejat dhe të kujdesen që ato të merrnin interes të 
përhershëm në tokën e bashkëshortit të vdekur. Kjo ishte për të mbrojtur të vejat, 
por edhe për të siguruar që bijtë e tyre të merrnin një përqindje, siç e kërkonte 
praktika e trashëgimisë patriarkale.

Në veriun dhe lindjen e shkatërruar nga lufta të Ugandës, refugjatët e brendshëm 
kanë filluar të kthehen në shtëpi dhe të rikërkojnë të drejtat mbi tokën e lashtë 
të tyre. Kjo ka shkaktuar shumë konflikte mbi të njëjtat prona dhe zënie të 
paligjshme të pronës mes fqinjëve dhe familjeve, të shtyrë nga pakica gjithnjë e 
më e madhe e sasisë së tokës. Në vitin 2009, Aleanca për Tokën e Ugandës filloi 
një projekt pilot që synon përmirësimin e arritjes së drejtësisë për tokën përmes 
fuqizimit të autoriteteve tradicionale dhe integrimit të sektorëve zakonorë dhe 
zyrtarë të drejtësisë. Një vlerësim i projektit i kryer në vitin 2010 konstatoi se 
kur kishin konflikte për tokën gratë dhe të varfrit në përgjithësi u afroheshin në 
fillim udhëheqësve zakonorë. Për rrjedhojë, projekti punoi për përmirësimin e 
sistemit ekzistues zakonor të drejtësisë përmes zhvillimit të kapacitetit teknik të 
autoriteteve tradicionale për trajtimin e shkeljeve të të drejtave mbi tokën. Kjo 
kërkonte trajnim të autoriteteve tradicionale dhe sensibilizim të bashkësive. U 
ngritën qendra për të drejtat mbi tokën për trajnimin e specialistëve jo juristë dhe 
për krijimin e një sistemi të ri për ndërmjetësimin e mosmarrëveshjeve mbi tokën, 
ku këta specialistë punojnë me udhëheqësit vendorë dhe autoritetet tradicionale 
për zbatimin e qasjes së drejtësisë tradicionale për të kërkuar mirëkuptim të 
ndërsjelltë, duke mos ndjekur rrugën “pa fitim” të gjykatave.

Në mbarë Ugandën ka dëshmi se gratë po i përdorin si rrugët zakonore ashtu 
edhe Komitetet Vendore, megjithëse shumica e grave ndalen tek nivelet e ulëta 
(fisi e gjykatat e nivelit të parë dhe të dytë të Komiteteve Vendore) dhe vetëm 
që i kanë mundësitë vijojnë me gjykatat e nivelit të tretë apo me këshillat e 
rrethit për tokën. Gjykatat e komiteteve vendore janë të arritshme, nuk kërkojë 
përfaqësim me avokat, përdorin gjuhë të kuptueshme dhe pranojnë shumë 
forma të ndryshme provash. Por, me përjashtim të gjykatave të nivelit të 
tretë nuk shihen gjithmonë si të paanshme dhe mund të jenë “shumë pranë” 
përdoruesve. Megjithatë, vendimet e gjykatave të komiteteve vendore, që 
shfrytëzojnë një gërshetim dijesh, të drejte zyrtare ligjore dhe normash zakonore 
e kanë mundësinë për të rikrijuar dhe dokumentuar norma dhe praktika pozitive 
zakonore në mbështetje të vendosjes së barazisë gjinore.

Burimet: 
Harrington dhe 
Choprab, 2010:

20; Carfield,
2011; ULA, 2010;

Ahikire, 2010.

Mosmarrëveshjet mbi tokën mund 
të zgjidhen edhe brenda proce-
durave të institucioneve shtetërore 
të drejtësisë, siç është në Ugandë 
Departamenti i Administratorit të 
Përgjithshëm, i cili është përgjegjës 
për administrimin dhe shpërndarjen 
e pasurisë së personave të vdekur 
në një sërë situatash të ndryshme, 
përfshirë edhe rastin kur i vdekuri 
nuk ka lënë testament (Namutebi, 
2010). Këto institucione mund të jenë 
të rëndësishme kur ligjet ekzistuese 
për trashëgiminë janë diskriminuese. 
Puna e Departamentit të Adminis-
tratorit të Përgjithshëm  për të sigu-
ruar pjesëmarrjen e grave, sidomos 
të vejave, ka ndihmuar për të siguruar 
rezultate me barazi gjinore në respek-
timin e shpërndarjes së pasurisë tek 
gratë pa përfshirjen e gjykatës (Na-
mutebi,   2010;   Ssonko;   2010).

KUTIA 2.9:  
Puna me 

institucionet 
zakonore në 

zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve 

mbi tokën 
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Në Samoa, më se 80 për qind e tokës është në pronësi zakonore, 
sipas së cilës parashikohen të drejta të barabarta të mbajtjes në 
kontroll dhe përdorimit të tokës nga gratë dhe burrat, në bazë të 
trashëgimisë nga të dyja gjinitë. Mirëpo, pronësia dhe pushteti i 
epërm mbi tokën i mbetet fisit, të personifikuar nga një kujdestar i 
njohur si Matai, i cili zgjidhet me konsensusin e familjes dhe mban 
në kontroll e orienton përdorimin e tokës dhe pasurive të familjes, 
përfshirë edhe dhënien me qira të tokës zakonore të tretëve. 
Vendimet që merr Matai ndonjëherë kundërshtohen në Gjykatën për 
Tokën. Megjithëse shumica e Matai janë burra, ka edhe disa Matai gra.

Ligji për tokën zakonore, i vitit 1965, parashikon kontrata zyrtare 
qiraje për tokën zakonore mes Ministrit të Burimeve Natyrore dhe 
Mjedisit (në emër të pronarëve zakonorë) dhe përdoruesve të tokës 
(qiramarrësve). Kjo ministri e administron procesin në emër të 
pronarëve zakonorë, për të shmangur konfliktin e interesit që lindte 
në të shkuarën kur pronarët zakonorë mbështeteshin tek avokatët e 
qiramarrësve për përgatitjen e dokumentacionit. Ministria i informon 
pronarët edhe për procesin e qiradhënies, duke u shpjeguar edhe 
kushtet e kontratës së qirasë, për të siguruar që kjo kontratë të 
pasqyrojë dëshirat e pronarëve zakonorë (fisit).

Megjithëse burrat dhe gratë kanë të drejta të barabarta për 
përdorimin e tokës, shumë gra nuk janë të ndërgjegjësuara për të 
drejtat e tyre. Nëse Matai nuk është grua, shpesh gratë nuk përfshihen 
në negociatat dhe diskutimet e rregullimeve të qirasë. Rritja e 
numrit të punonjëseve femra që këshillojnë pronarët zakonorë për 
qiradhënien do t’i përforconte përfitimet e asistencës juridike që jep 
shteti, duke e bërë më gjithëpërfshirës, të arritshëm dhe me barazi 
gjinore procesin e qiradhënies.

Mbështetja ligjore

Puna për rritjen e barazie gjinore në arritjen e drejtësisë për tokën 
është mirë të marrë në konsideratë të gjitha mekanizmat e zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve dhe sistemet e drejtësisë që mund të përdoren dhe të 
mundësojë që gratë dhe burrat të përdorin ato mekanizma dhe sisteme 
që u shkojnë më për shtat nevojave të tyre. Mirë është që mbështetja të 
fillojë me ndërhyrje lart, për të siguruar që qeveritë të vendosin masat e 
duhura, përfshirë ndihmën juridike dhe asistencën praktike ligjore. Në 
Taxhikistan, janë rritur mundësitë e grave për të marrë shërbime ligjore 
falas, përmes ngritjes së grupeve të posaçme të punës nëpër rrethe 
me punonjëse nga komitetet e grave dhe juristë të marrë me kontratë 
(Undeland, 2012). Kutia 2.10 përshkruan një praktikë tjetër të mundshme 
të mirë nga Samoa.

Në disa vende ndihma ligjore nuk i mbulon 
rastet e lidhura me tokën, trashëgiminë dhe 
familjen. Gjithashtu, jo të gjitha skemat e 
ndihmës ligjore i marrin në konsideratë çështjet 
gjinore. Përjashtim bëjnë India, ku gratë janë 
përcaktuar shprehimisht përfituese në Ligjin 
për autoritetet e shërbimeve juridike, të vitit 
1992, dhe Gana, ku Ligji për skemën e ndihmës 
juridike, i vitit 1997, mbulon jo vetëm çështjet 
penale por edhe ato civile që prekin të drejtat e 
trashëgimisë (FAO,  2006a: 160).

Shembull i praktikës së mirë për projektet e 
administrimit të tokës është shqyrtimi i proce-
durave të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve mbi 
tokën dhe mbështetjes ligjore për të siguruar 
që t’u jepet mundësia si burrave ashtu edhe 
grave për të përfituar shërbimet e lidhura dhe 
për t’u trajtuar në mënyrë të barabartë. Kjo 
mund të kërkojë masa të posaçme që gratë të 
kenë mundësi të kontraktojnë me punonjësit 
e projektit dhe zyrat e shtetit, të tilla si çuarja e 
mekanizmave të zgjidhjes së mosmarrëvesh-
jeve për tokën në nivel vendor apo ofrimi 
i mbështetjes ligjore përmes projektit, siç 
përshkruhet edhe në rastin e Kirkizstanit në 
Kutinë 2.11.

Burimi: Prezantim nga 
Josephine Stowers- Fiu 
për rritjen e kapaciteteve 
dhe barazinë gjinore 
në institucionet e 
administrimit të tokës në 
Samoa, në seminarin teknik 
të muajit maj 2011

KUTIA 2.10:  
Mbështetja ligjore 
për pronarët 
zakonorë të tokës  

Projekti i asistencës juridike për shtetasit në fshat (LARC) në Kirgizstan – i zbatuar nga viti 2003 deri 
në 2006 me mbështetjen e Bankës Botërore, Programi të OKB-së për Zhvillim, Zvicrës dhe Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës – ka ofruar shërbime juridike dhe ka synuar t’u mësojë fshatarëve si ta 
zbatojnë ligjin për të zgjidhur mosmarrëveshjet e tyre mbi tokën. Ndihmën e projektit e kanë 
kërkuar burra dhe gra, për këto dhe për mosmarrëveshje të ngjashme, kur fshati apo autoritetet 
vendore orvateshin t’ia merrnin paditësit tokën që kishte marrë nga reforma kombëtare e tokës 
dhe t’ua jepnin burrave të tjerë në fshat. Në projekt nuk pati asnjë konflikt për tokën që të kishte 
lindur nga divorci apo trashëgimia, çka tregon se ky lloj konflikti nuk para ekzistonte apo që gratë 
nuk kishin dëshirë të hapnin padi në gjykatë kundër të afërmve.

KUTIA 2.11:  
Asistenca juridike 
për popullsinë 
në fshat
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Organizatat e shoqërisë civile dhe ato ndërkombëtare mund të trajnojnë edhe 
profesionistët jo juristë të komunitetit për të punuar me çështjet gjinore në nivel 
komuniteti, sikurse ilustrohet me shembujt nga India, Mozambiku dhe Sekretariati i 
Komunuelthit në Kutinë 2.13. Këta profesionistë mund të ofrojnë mbështetje me kosto 
relativisht të ulët meqë kanë nevojë për më pak trajnim se juristët e kualifikuar plotësisht. 
Ata janë të rëndësishëm edhe për punën për rritjen e njohurive juridike, sikurse trajtohet 
më tej në Modulin 5.

Burimi: Banka Botërore/
FAO/IFAD,

2009a: 150–151.

Një rol veçanërisht të rëndësishëm në ofrimin e mbështetjes ligjore për qeverisjen me 
barazi gjinore të të drejtave mbi tokën e kanë organizatat e shoqërisë civile. Organizatat 
juridike mund të ofrojnë asistencë juridike për çështje të veçanta, duke pasur shpesh 
gjithashtu mandatin për të realizuar procese gjyqësore strategjike dhe për të ngritur 
padi pilot të rëndësishme në gjykatë (UN-Women, 2011: 118; Banka Botërore/FAO/IFAD, 
2009a: 151; FAO, 2006a: 160; Kapur, 2011).

Çështjet pilot mund të ndihmojnë në zbatimin me forcë të dispozitave të barazisë 
gjinore në aktet ligjore dhe nënligjore të lidhura me tokën dhe në sigurimin qeverisjes me 
barazi gjinore të të drejtave mbi tokën. Për shembull, aty ku zbatohet gjerësisht e drejta 
zakonore, çështjet pilot mund të kërkojnë reformim të aspekteve më diskriminuese të 
së drejtës zakonore, pa synuar zëvendësimin e plotë të saj (FAO, 2006a: 166). Mbështetja 
ligjore nga shoqëria civile, për rrjedhojë, mund t’i bëjë gjykatat një mjet të dobishëm për 
zbatimin me forcë të barazisë gjinore.

Organizatat e shoqërisë civile shpesh janë më të efektshme kur punojnë në bashkëpunim 
me qeverinë, sikurse përshkruhet në Kutinë 2.12 lidhur me Pakistanin, ku mbështetja e 
shoqërisë civile ka qenë me rëndësi të madhe për përmirësimin e barazisë gjinore në 
qeverisjen e të drejtave mbi tokën, në kuadër të Programit për Shpërndarjen e Tokës.

Një projekt në Pakistan (financuar me fonde nga Koalicioni Ndërkombëtar për Tokën në 2009 dhe 
2010) krijoi komitete të ndihmës ligjore (KNL), me nënkomitete juristësh, në pesë rrethe të Provincës 
së Sindit. KNL-të morën përsipër çështjet e grave objekt ankimi për tokën që u ishte shpërndarë atyre 
në bazë të Programit për Shpërndarjen e Tokës nga Qeveria e Sindit (LDP), dhe i penguan ish-pronarët 
që të mos ankoheshin kundër dhënies së tokës së tyre përfitueseve femra.

U krijuan organizata të grave (OG) në pesë rrethe dhe projekti trajnoi anëtaret e OG-ve për drejtimin 
organizativ dhe ofrimin e asistencës grave që hasnin probleme në marrjen e të drejtave legjitime të 
tyre lidhur me tokën në kuadër në LDP-së. KNL-të dhe OG-të bashkëpunuan për t’u ofruar shërbime 
juridike 50 grave toka e fituar rishtazi e të cilave ishte objekt padie. Një e dyta e këtyre rasteve u zgjidhën 
me sukses. 36 çështje të tjera u tërhoqën nga ish-pronaret, pas punës mbrojtëse të KNL-ve dhe OG-ve.

Projekti nxori mësimin se ofrimi i asistencës juridike kërkon një angazhim afatgjatë nga ana e donatorëve 
dhe financuesve, duke qenë se disa prej çështjeve të mbështetura nga KNL-të kaluan në shkallë më të 
larta të sistemit të drejtësisë, gratë në fjalë do të kenë nevojë për ndihmë juridike të vazhdueshme dhe 
KNL-të dhe OG-të do të duhet ta zhvillojnë kapacitetin e tyre për ta ofruar mbështetjen në nivele më të 
larta të drejtësisë zyrtare. Projekti mësoi gjithashtu se, krahas kërkesës së llogarisë nga qeveria lidhur 
me barazinë gjinore në programet e lidhura me tokën, është gjithashtu e rëndësishme të zbatohet një 
strategji për punën e drejtpërdrejtë me nëpunësit që punojnë në këto programe.

Burimi: ILC, 2010c.

KUTIA 2.12:  
Shembulli i mirë 
për mbështetjen 

ligjore

Në një rast brenda përbrenda familjes, një gruaje me aftësi të kufizuara babai ia kishte dhuruar shtëpinë 
e familjes, me dokumentacionin e duhur zyrtar. Mirëpo, xhaxhai dhe kushërinjtë e saj nuk pranonin të 
largoheshin nga shtëpia dhe përpiluan një dokument alternativ, ku vërtetonin të drejtën e tyre për të 
mbajtur shtëpinë. Pasi autoritetet vendore i sugjeruan gruas të mos ngrinte padi në gjykatë dhe pasi 
nuk iu drejtua gjykatave vendore, ajo iu afrua LARC-së dhe më në fund arriti konsensusin me të afërmit 
e saj. Pra, projekti LARC u vinte në ndihmë grave me konflikte mbi tokën, por përvoja e tij tregon se 
ekziston nevoja për mbështetje dhe asistencë të fuqishme ligjore për përmirësimin e barazisë gjinore 
në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mbi tokën aty ku normat kulturore i pengojnë gratë në ngritjen e 
padive kundër të afërmve të tyre
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Në Indi, Shoqata për Rindërtim Rural e Azisë së Jugut (SARRA) ofroi trajnim për personat jo juristë 
në komunitetet që jetojnë në pyje në Shtetin e Andra Pradeshit në vitin 2010, në bashkëpunim me 
zyrtarë të lartë shtetërorë përgjegjës për pyjet, mjedisin dhe çështjet e fiseve. Një seminar katër-
ditor trajnimi me 63 anëtarë të këtyre fiseve (kryesisht gra dhe të rinj) u organizua me pjesëmarrjen 
e drejtpërdrejtë të një ministri shteti dhe zyrtarë të tjerë të lartë. Ishte hera e parë e një pjesëmarrjeje 
të tillë dhe kjo e rriti besimin e njerëzve të fiseve, si shtoi dialogun dhe përmirësoi njohuritë e tyre 
për procedurat ligjore dhe administrative për marrjen e titujve të tokës. SARRA përktheu Ligjin e 
vitit 2006 për të drejtat mbi tokën, në gjuhën lokale (Telugu) dhe shtypi 1000 kopje, shoqëruar me 
informacione praktike për fiset lidhur me mënyrën e paraqitjes së kërkesës për ndarjen e tokës. Gati 
një e dyta e personave të sapotrajnuar paraqitën kërkesë për ndarje toke dhe ndihmuan 45 familje 
të tjera të fiseve për të bërë të njëjtën gjë.

Në kuadër të projektit trevjeçar “Përkatësia gjinore dhe të drejtat mbi tokën” në Mozambik, me 
mbështetjen e Norvegjisë, FAO-s dhe institucioneve shtetërore, Qendra për Trajnim Juridik dhe 
Gjyqësor (CFJJ) ka nisur kurse trajnimi për jo juristët dhe mbështetje në terren lidhur me përkatësinë 
gjinore për shoqërinë civile, sektorin publik dhe udhëheqësit e komunitetit. Një program më i gjerë 
trajnimi lidhur me çështjet e tokës për gjyqtarët, juristët dhe policinë, në zbatim prej vitit 2000, ka 
treguar nevojën për të përhapur informacion për ligjet e reja për tokën tek aktorët e pushtetit 
vendor dhe shoqërisë civile që punojnë drejtpërdrejt me popullsinë në fshat. Kurset e trajnimit të 
jo juristëve kanë nisur në vitin 2005 ndërsa projekti hartoi një modul për përkatësinë gjinore në 
vitin 2010, duke kërkuar të merret për çështjet gjinore me burrat dhe me gratë, përmes kurseve të 
jo juristëve, seminareve në rrethe me gjyqtarë, prokurorë dhe shefa policie, një programi teknik në 
terren dhe seancave me komunitetin. Projekti bën edhe ndërgjegjësim për të drejtat e grave për 
tokën dhe barazinë gjinore përmes një fushate kombëtare. Mesazhet janë përhapur gjerësisht në 
të katër gjuhët kryesore të vendit, duke përdorur bluza, banderola dhe kalendarë, libra me figura 
dhe video dhe përmes teatrit në komunitet, radios dhe mjeteve të tjera të komunikimit. Projekti 
po harton një libër shkollor si pjesë e materialeve të kursit për programin e gjerë të trajnimit të jo 
juristëve dhe sektorit të drejtësisë.

Një manual i Sekretariatit të Komunuelthit, prezantuar në korrik 2011 në mbledhjen e Ministrave të 
Drejtësisë në Australi dhe shpërndarë në partneritet me “ActionAid”, synon të japë “informacion 
të plotë dhe praktik për të gjithë aktorët përkatës që punojnë për të realizuar pretendimet e 
grave mbi burimet dhe të drejtat sipas ligjit dhe zakonit”. Manuali është një mjet praktik për 
gjyqtarët, prokurorët, administratoret vendorë, kryepleqtë, drejtuesit e komunitetit dhe gratë 
në fshat, dhe është sidomos i dobishëm si udhëzues trajnimi dhe material bazë për personat jo 
juristë në komunitet. Botuar në disa gjuhë, manuali jep udhëzime hap pas hapi për zhvillimin e 
njohurive të gjera për ligjin dhe për nxitjen e zbatimit të plotë të ligjit për mbrojtjen e të drejtave 
të grave mbi tokën.

Sources: Catherine 
Gatundu’s presentation 
on “Africa experiences of 
civil society involvement 
in land policy process” at 
the May 2011 technical 
workshop; Marianna 
Bicchieri’s presentation 
on “Gender and Land 
Project – Mozambique” at 
FAO, Rome, 13 May 2010; 
ILC, 2010d; Catherine 
Gatundu, personal 
communication.

Projekti i trajtuar në Kutinë 2.7 e ka përdorur mbështetjen e personelit jo jurist 
edhe si rrugë të mbështetjes së proceseve të marrjes së tapive në komunitet. Ky 
projekt është treguar sidomos novator përmes përpjekjeve për të identifikuar 
nivelet dhe llojet më të efektshme të mbështetjes ligjore për sigurimin e qeverisjes 
me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën në komunitetet vendore, siç përshkruhet 
më tej në Kutinë 2.14.

BOX 2.13:  
Training  
community  
paralegals for  
work on  
gender issues

Në projektin për titujt e tokës në komunitetit në Liberi, Mozambik dhe Ugandë të përshkruar në Kutinë 
2.7, grupeve të komuniteteve iu ofruan nivele të ndryshme të asistencës juridike gjatë procesit të 
shpërndarjes së titujve të tokës sipas ligjit. U monitorua progresi i grupeve dhe rezultatet u krahasuan 
dhe analizuan për të identifikuar se si mund ta mbështetnin më mirë zbatimin e legjislacionit për 
dhënien e titujve të tokës në komunitet organizatat ndërkombëtare, qeveritë dhe OJQ-të kombëtare.

Në secilin vend, 20 komuniteteve iu kërkuar të marrin pjesë në projekt, ku secilit komunitet iu caktua 
njëri prej katër grupeve që merrnin nivele të ndryshme të mbështetjes ligjore:

 � Edukim dhe trajnim mujor juridik të ofruar nga një ekip në terren me një jurist dhe një 
mobilizues/teknik komuniteti (u ftuan të gjithë anëtarët e komunitetit të merrnin pjesë në 
këto seanca trajnimi dhe u miratuan masa të veçanta për të siguruar pjesëmarrjen e grave);

KUTIA 2.14:  
Mësimet mbi 
mbështetjen 
ligjore 
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Burimi: GROOTS Kenia, 2011.

 � Mbështetje jo juridike nga dy persona jo juristë të vendosur në komunitet dhe të gjedhur (një 
grua dhe një burrë në Mozambik dhe Ugandë, sipas dëshirës së komunitetit në Liberi) plus 
edukim dhe trajnim mujor – asistentët jo juristë morën trajnim të thelluar për përfshirjen e 
grupeve të pambrojtura dhe strategjitë për harmonizimin e së drejtës zakonore dhe ligjet 
kombëtare dhe parimet e të drejtave të njeriut;

 � Edukim juridik mujor dhe mbështetje të plotë teknike nga juristi i projektit dhe ekipi në 
terren gjatë të gjithë procesit të nxjerrjes së tapive në komunitet, përfshirë edhe asistencën 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve;

 � Grupet e kontrollit – komunitetet morën pjesë në një mbledhje ku morën kopje të akteve 
ligjore e nënligjore për tokën, një udhëzues dhe materiale të tjera trajnimi për ndjekjen e 
procesit të nxjerrjes së tapive të tokës në komunitet. 

Në të tre vendet, komunitetet që morën mbështetje jo juridike dhe edukim e trajnim juridik mujor (pika 
e dytë e listës, më lart) qenë më të suksesshme në kryerjen e procesit të regjistrimit, duke ua kaluar 
komuniteteve që morën mbështetje të plotë ligjore. Asistentët jo juristë luajtën një rol të rëndësishëm 
në mbështetjen e pjesëmarrjes së komuniteteve në projekt. Këto konstatime tregojnë se trajnimi dhe 
mbikëqyrja e asistencëve jo juristë të zgjedhur në nivel vendor mund të jetë një mënyrë me pak kosto, 
efikase dhe e efektshme për të mbështetur një numër të madh komunitetesh përmes proceseve të 
dokumentimit të tokës. Përvoja e projektit tregon gjithashtu se nxjerrja e titujve të tokës në komunitet 
mund të mbështetet nga asistentë jo juristë të mbikëqyrur nga një ekip mbëshetës ligjor dhe teknik. 

Një çështje e fundit me rëndësi është nevoja për të menduar për zgjidhje novatore, 
sidomos në nivel vendor. Në Kutinë 2.15 përshkruhen grupe monitoruese, si një 
mekanizëm i mbështetjes ligjore në Kenia. Grupet monitoruese mund ta zvogëlojnë 
presionin mbi sistemet e dretësisë formale dhe të shërbejnë si një mjet për ofrimin e 
asistencës juridike për njerëzit në nivel vendor, në proceset gjyqësore vendore dhe 
mekanizmat vendore të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Ato mund të shërbejnë edhe si 
një mekanizëm më i gjerë për qeverisje me pjesëmarrje në bazë.

Organizata e shoqërisë civile,  “GROOTS Kenia”, ka asistuar komunitetet në bazë në Rrethin Gatundu  
për krijimin e grupeve monitoruese të komunitetit për tokën dhe pronat (WDG) për të mbrojtur të 
vejat dhe jetimët nga humbja e tokës dhe pronës.

WDG mbështeten tek ideja se anëtarët e komunitetit (gra dhe burra) është mirë të punojnë së bashku 
për të parandaluar shkeljet e të drejtave mbi pronën brenda komunitetit. Çdo WDG ka 15 deri në 25 
burra dhe gra, që dalin vullnetarë pas një procesi me pjesëmarrje në komunitet. Ky proces përfshin 
vlerësimin e nevojave të komunitetit, mobilizimin e grupeve kryesore të interesuara (siç janë kryepleqtë, 
organizatat për të drejtat e njeriut dhe autoritetet krahinore) përmes përhapjes së rezultateve të 
vlerësimit dhe shpjegimit të ndikimit të shkeljeve të të drejtave mbi tokën dhe përmes dialogut në 
komunitet. Nxitet sidomos pjesëmarrja e grave. Kur një shkelje e të drejtave mbi tokën prek anëtarë 
të pambrojtur të komunitetit, WDG konstaton faktet e rastit, informon anëtarët e tjerë të komunitetit 
dhe ndërmjetëson për të siguruar që shkelësi t’ia kthejë pronën pronarit të drejtë. Përdoren mënyra 
të ndryshme ndërmjetësimi, me përfshirjen e drejtuesve të komunitetit, zyrtarëve të pushtetit vendor 
dhe kryepleqve. Nëse del nevoja, WDG merr masat që të ngrihet padi në gjykatë dhe kujdeset që 
vendimi i gjykatës të zbatohet. WDG merr rekomandime edhe nga njerëz apo institucione, siç janë 
punonjësit e policisë, gjyqësorit, autoriteteve krahinore, zyrave të regjistrimit të tokës nëpër rrethe, 
gjykatave të tokës dhe këshillave të kontrollit të tokës. Komunitetet mund të japin mendimin e tyre 
përmes vlerësimeve dhe shqyrtimeve të organizuara nga WDG, ndërsa WDG-të e suksesshme nxiten 
ta ndajnë progresin dhe praktikat e tyre përmes shkëmbimeve apo vizitave kolegjiale në komunitete 
të tjera që përballen me probleme të ngjashme.

përmes partnerëve të tillë si “GROOTS Kenia” dhe agjencive të tjera, anëtarët e WDG në Rrethin Gatundu 
kanë përfituar trajnim elementar si asistentë jo juristë, duke u mundësuar ofrimin e ndërmjetësimit 
palëve në konflikt dhe ofrimin e këshillave bazë ligjore. WDG bëjnë edhe ndërgjegjësim dhe i 
informojnë njerëzit për kanalet e duhura për të siguruar dokumentet që mbrojnë të drejtat e tyre.

WDG-të në Gatundu e kanë mbështetur administratën krahinore duke u marrë me çështje në nivel 
bazë dhe duke e hequr presionin mbi sistemet zyrtare të drejtësisë. Novacione të tjera përfshijnë 
mundësinë e WDG-ve për të dëshmuar gjatë proceseve ligjore për tokën në sistemin zyrtar të 
drejtësisë. Përmes raportimit të përmuajshëm përpara administratës krahinore lidhur me punën e 
autoriteteve zakonore, WDG e kanë treguar veten si një mjet i shkëlqyer i qeverisjes me pjesëmarrje, 
duke ofruar mbështetje të vyer për qeverisjen e përgjegjshme me barazi gjinore të të drejtave mbi 
tokën. Megjithatë, WDG përballen me sfida të tilla si njohja, kufizimet financiare e kulturore, mungesa 
e mjediseve fizike dhe korrupsioni.

KUTIA 2.15:  
Grupet 

monitoruese të 
komunitetit në 

mbështetje të 
të drejtave të 

grave mbi tokën 

Burimet: Prezantim 
nga Rachael Knight’s 

për pjesëmarrjen 
me barazi gjinore në 

qeverisjen e tokës: 
nxjerrja e tapive në 

komunitet në Liberi, 
Mozambik dhe 

Ugandë, në seminarin 
teknik të muajit maj 

2011; Knight 2011; 
komunikim personal 

me Catherine Gatundu.
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Të vlerësohet lloji dhe niveli i mbështetjes ligjore që kanë nevojë komunitetet, përfshirë 
edhe si të mundësohet sa më mirë mbrojtja e të drejtave të tokës për gratë dhe grupet e 
pambrojtura gjatë nxjerrjes së tapive të tokës në komunitet.

Të trajnohen asistentët jo juristë të komunitetit për të punuar si me gratë edhe me burrat, 
sepse ndryshimi lipset mbështetur edhe prej burrave. T’u jepet asistentëve jo juristë të 
komunitetit mbështetje financiare, logjistike, etj., sidomos për mbështetjen e grupeve të 
pambrojtura si të vejat, jetimët dhe pakicat kombëtare. 

Të ngrihen grupet monitoruese të komunitetit dhe lidhen me qendrat e ndihmës ligjore për 
mbështetje. 

Të ngrihen gjykata vendore të lëvizshme dhe zyra të tilla të gjendjes civile, për t’ua lehtësuar 
njerëzve marrjen e dokumenteve ligjore bazë dhe ngritjen e padive në sistemin zyrtar të 
gjykatave kur këto nuk mund të zgjidhen nga institucionet zakonore ose vendore të 
zgjidhjes së mosmarrëveshjeve.

Të zhvillohet një bazë të dhënash e çështjeve gjyqësore dhe precedentit në mbështetje të 
qeverisjes me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën në nivel kombëtar dhe të zhvillohen 
fushata ndërgjegjësimi për të informuar monitoruesit dhe asistentë jo juristë për këto 
shembuj. 

Të nxitet dokumentimi i praktikave të mira dhe i mësimit nga njëri-tjetri.

MOS HARRONI! 
Më e efektshme për mbështetjen ligjore është qasja e ndryshueshme dhe novatore. Është mirë që 
qeveritë të japin shembullin nga lart, por edhe organizatat e shoqërisë civile janë të rëndësishme 
për punën afruese dhe mbështetëse me masat.

✓

✓

✓

LISTË 
KONTROLLI 2.5:  
Ensuring  
gender-equitable  
legal support 

✎

✓

✓

✓

Burimet: WOLREC, 2011; 
YWAP, 2011; RWN, 2011; 
FAO, 2001: 29–34

Shënime
5 Marianna Bicchieri, Patricia Costas, Nigel Edmead, Debbie Fletcher, Renée Giovarelli, Rachael Knight, Martha 
Osorio, Rebecca Sittie, Josephine Stowers-Fiu dhe Margret Vidar kanë dhënë kontribute të konsiderueshme 
për këtë modul gjatë seminarit teknik të muajit maj 2011 të mbajtur në zyrën qendrore të FAO-s, ku përfshihen 
edhe diskutimet në dy grupet ligjore të punës
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Është e rëndësishme të hidhen themelet e duhura ligjore për kuadrin legjislativ dhe politik 
në mbështetje të qeverisjes me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën dhe për zbatimin e 
efektshëm dhe mekanizmat e monitorimit.

Sistemet ligjore pluraliste dhe e drejta zakonore ofrojnë hapësirë që gratë dhe burrat t’i 
real-izojnë të drejtat e tyre për tokën. Megjithëse nuk përbëjnë një zgjidhje afatgjatë, 
është mirë të punohet për gjetjen e këtyre hapësirave dhe vendosjen e tyre në dispozicion 
të të gjithëve.

Hartimi me pjesëmarrje dhe konsultim i akteve ligjore, nënligjore e procedurale, me 
përfshirjen e graave dhe të burrave nga grupe të ndryshme shoqërore ofron mbështetje 
thelbësore për qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën.

Qasja në drejtësi jo gjithmonë është i barabartë për të dyja gjinitë. Lipset të punohet si 
me sistemin zyrtar ashtu edhe atë zakonor të drejtësisë dhe me mekanzimat vendore dhe 
zakonore të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve për të arritur barazinë gjinore.

Është mirë të përdoren qasje novatore për mbështetjen ligjore, të tilla si grupet monitoruese 
të komunitetit dhe asistentët jo juristë të komunitetit. Të vlerësohet me kujdes niveli dhe 
lloji i mbështetjes që nevojitet në çdo kontekst.

Përmbledhje e 
mesazheve kyçe për 
çështjet ligjore

Tregues  
të sugjeruar  
për monitorimin  
e çështjeve ligjore

•	 ekzistenca e ligjeve dhe politikave që mbështetin qeverisjen me barazi gjinore të drejtave 
mbi tokën.

•	 % e grave dhe burrave, anëtarë të komisioneve të reformës së ligjit për tokën.
•	 % e grave dhe burrave, anëtarë të ekipeve hartuese ligjore që punojnë për aktet ligjore, 

nënligjore dhe procedurale të lidhura me tokën.
•	 prania e proceseve legjislative me pjesëmarrje dhe konsultime, me përfshirjen e grave 

dhe burrave në bazë.
•	 % e propozimeve të grupeve të grave që merren në konsideratë dhe integrohen në 

instrumentet ligjore të miratuara.
•	 ekzistenca e ligjeve të trashëgimisë në pajtim me reformat për të drejtat mbi tokën dhe 

qeverisjes me barazi të të drejtave mbi tokën, dhe në mbështetje të tyre.
•	 numri i mekanizmave zbatues e montirues për ligjet për tokën.
•	 % e grave dhe burrave që marrin trajnim se si ta përdorin sistemin e drejtësisë për tokën.
•	 % e grave dhe burrave, anëtarë të institucioneve dhe mekanizmave të zgjidhjes së 

mosmarrëveshjeve për tokën, përfshirë edhe grupet monitoruese vendore.
•	 % e grave dhe burrave, anëtarë të autoriteteve zakonore që merren me tokën.
•	 numri i nismave për heqjen e pengesave për përdorimin e sistemit të drejtësisë së tokës 

nga gratë.
•	 % e grave dhe burrave që marrin mbështetje ligjore për çështjet për tokën në sistemin 

zyrtar të drejtësisë.
•	 % e mosmarrëveshjeve lidhur me të drejtat e grave mbi tokën dhe pronën përpara 

gjykatave dhe mekanizmave të zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve.
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MODULI 3: Institucionet
Ngritja e institucioneve të tokës me barazi gjinore dhe zhvillimi 
i kapaciteteve për qeverisje të përgjegjshme të të drejtave mbi 
tokën

Hyrje6

Qeverisja e tokës për gratë dhe burrat, me drejtësi dhe përgjegjësi dhe në mënyra që 
ofrojnën përfitime pozitive për shoqërinë në tërësi, kërkon përfshirje me barazi të të 
dyja gjinive në të gjitha institucionet dhe proceset e qeverisjes së tokës. Për rrjedhojë, 
ekziston nevoja për të zhvilluar kapacitetin si të grave ashtu edhe të burrave, për të 
marrë pjesë në mënyrë të efektshme në institucionet e qeverisjes së të drejtave mbi 
tokën dhe kapacitetin e institucioneve të tokës për të trajtuar çështjet gjinore në 
proceset e qeverisjes së të drejtave mbi tokën.

Institucionet e qeverisjes me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën mbështeten 
nga parimi qendror i Udhëzimeve, për zbatimin me konsultim dhe pjesëmarrje, si 
edhe nga disa pika të tjera në tekst (Kutia 3.1).

3.B.6 Konsultimi dhe pjesëmarrja: angazhimi dhe kërkimi i mbështetjes së atyre që, duke pasur të 
drejta legjitime mbi burimet, mund të prekeshin nga vendimet, përpara se të merren vendimet, 
dhe reagimi ndaj kontributeve të tyre; marrja në konsideratë e çekuilibrave ekzistues në pushtet 
mes palëve të ndryshme dhe sigurimi i pjesëmarrjes së lirë, të efektshme, të kuptimshme dhe të 
informuar të individëve dhe grupeve në proceset e lidhura vendimmarrëse.

5.3 Shtetet të sigurojnë që kornizat politike, ligjore dhe organizative për të drejtat mbi burimet të 
njohin e të respektojnë, në përputhje me ligjet e brendshme, të drejtat legjitime mbi burimet duke 
përfshirë edhe të drejtat zakonore që nuk mbrohen aktualisht me ligj;…  Shtetet të sigurojnë korniza 
që nuk janë diskriminuese dhe që nxisin vendosjen e barazisë në shoqëri dhe barazinë gjinore.

5.6 Shtetet t’i vendosin përgjegjësitë në ato nivele të qeverisjes të cilat mund t’i realizojnë në 
mënyrë më të efektshme shërbimet tek njerëzit.… Shtetet të sigurojnë bashkërendimin mes 
agjencie zbatuese, si edhe me njësitë e pushtetit vendor, dhe indigjenët dhe komunitetet e tjera 
me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet.

6.1 To the extent that resources permit, States should ensure that implementing agencies and 
judicial authorities have the human, physical, financial and other forms of capacity to implement 
policies and laws in a timely, effective and gender-sensitive manner. Staff at all organizational levels 
should receive continuous training, and be recruited with due regard to ensuring gender and social 
equality.

Burimi: FAO, 2012b.

Institucionet e qeverisjes së të drejtave mbi tokën

Në institucionet shtetëtore për tokën me përgjegjësinë për qeverisjen e të drejtave 
mbi tokën përfshihen agjencitë kombëtare të tokës dhe institucionet në nivel vendor 
të administrimit të tokës. Institucionet në nivel qendror, rrethi dhe vendor luajnë role të 
ndryshme në proceset e qeverisjes së të drejtave mbi tokën. Agjencitë dhe ministritë 
qendrore për tokën zakonisht mbikëqyrin hartimin e politikave dhe strategjive dhe 

KUTIA 3.1:  
Institucionet 
dhe udhëzimet 
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ofrojnë mbështetje teknike në nivel të lartë. Institucionet në nivel rrethi dhe nivel 
vendor përqendrohen më shumë tek realizimi për publikun i shërbimeve të lidhura me 
tokën dhe, për rrjedhojë, shpesh janë më të përfshira në përdorimin dhe administrimin 
e përditshëm të tokës.

Këto institucione ndërveprojnë me llojet e tjera të institucioneve të lidhura me tokën, 
siç janë institucionet e administrimit të kullotave, këshillat e ujitjes dhe baseneve 
ujëmbledhëse, institucionet zakonore të administrimit të tokës dhe institucionet 
përgjegjëse për rregullimin e veprimtarive ekonomike, të tilla si shfrytëzimi për qëllime 
tregtare i burimeve (për shembull, agrobiznesi, peshkimi, minierat, turizmi, etj.). Figura 
3.1 ilustron disa prej këtyre lidhjeve.

Përfaqësimi dhe pjesëmarrja me barazi gjinore në institucionet e qeverisjes së të 
drejtave mbi tokën kërkon që gratë të përfshihen si drejtuese në organet vendimmarrëse 
dhe si pjesëmarrëse aktive në proceset e planifikimit. Kjo mund ta rrisë mundësinë 
e arritjes së rezultateve me barazi gjinore nga procset e qeverisjes së të drejtave mbi 
tokën (Banka Botërore/FAO/IFAD, 2009a: 131).

AGJENCITË 
KOMBËTARE 

TË TOKËS

INSTITUCIONET 
NË NIVEL RRETHI 

TË ADMINISTRIMIT TË TOKËS

INSTITUCIONET VENDORE 
TË ADMINISTRIMIT TË TOKËS

Institucionet e 
administrimit të 
kullotave

Institucionet 
zakonore të 
administrimit 
të tokës

Këshillat e 
ujitjes dhe 
administrimit 
të baseneve 
ujëmbledhëse

Institucionet 
e tjera 
përkatëse

Strukturat institucionale, lidhjet dhe procedurat operative ndryshojnë nga vendi në 
vend. Po kështu ndryshojnë edhe masat e nevojshme për të mbështetur përfaqësimin 
dhe pjesëmarrjen në institucionet e përfshira në qeverisjen e të drejtave mbi tokën.

Për shembull, në Shtetin Shumëkombësh të Bolivisë, Qendra e Andeve për Komunikim 
dhe Zhvillim, një grupim i shoqërisë civile, nxit pjesëmarrjen e grave në institucionet 
indigjene të administrimit të tokës, përmes trajnimit dhe seminareve për udhëheqje 
(prezantim nga Patricia Costas në seminarin teknik të muajit maj 2011). Në Ruanda, në 
2008/2009, Qendra Kombëtare për Tokën ofroi trajnim për nëpunësit e tokës në nivel 
rrethi, lidhur me detyrat dhe funksionet e komiteteve të reja të tokës në nivel rrethi 

FIGURA 3.1
Marrëdhëniet mes 

institucioneve 
të përfshira në 
qeverisjen e të 

drejtave mbi tokën 



MODULI 3: INSTITUCIONET 53

dhe nivel vendor, edhe duke i informuar ata për kërkesat ligjore për përfaqësimin dhe 
pjesëmarrjen e grave (Elizabeth Daley, komunikim personal).

Çështjet e tjera që duhen mbajtur në konsideratë lidhen me stimujt për punonjësit dhe 
anëtarët e institucioneve të tokës për të nxitur barazinë gjinore brenda institucioneve 
të tyre dhe me mënyrën për të krijuar gatishmëri dhe angazhim për të mbështetur në 
përgjithësi institucionet me barazi gjinore të tokës.

 
Institucionet kombëtare të administrimit të tokës

Përfaqësimi dhe pjesëmarrja me barazi gjinore në institucionet kombëtare të 
administrimit të tokës është ende sfidë në shumë vende, për shkak të mungesës së 
mundësive, kualifikimeve dhe zhvillimit të kapacitetit të punonjësve për të përmirësuar 
ekuilibrat gjinorë.

Puna për të nxitur gratë të punojnë në institucionet e tokës e ka rritur pjesëmarrjen 
me barazi gjinore në Agjencinë Kombëtare të Tokës të Xhamajkës, sikurse përshkruhet 
në Kutinë 3.2. Situata në Xhamajkë ndihmohet edhe nga shkalla përgjithësisht e lartë e 
arsimimit të femrave në të gjithë zonën e 
Karaibeve; në rajonet kur shkalla e arsimit 
të grave është ndjeshëm më e ulët se ajo 
e burrave, e vetme strategjia e Xhamajkës 
nuk do të ishte e mjaftueshme.

Për ta rritur barazinë gjinore në 
institucionet e administrimit të tokës, 
zakonisht duhet veprim afirmativ në 
politikat e punësimit dhe identifikim i 
pengesave me të cilat përballen gratë, 
sidomos në nivelet e larta. Duhen edhe 
mekanizma adekuatë për të siguruar 
përfaqësimin e grave në proceset 
vendimmarrëse, planifikuese dhe 
zbatuese që prekin të drejta e tyre.

Agjencia Kombëtare e Tokës e Xhamajkës ka mandatin për të përmirësuar 
administrimin e tokës dhe për të nxitur vendosjen në rregulla të të drejtave 
mbi tokën për gratë dhe burrat, megjithëse nuk e ka mandatin specifik për 
nxitjen e barazisë gjinore në të drejtat mbi tokën apo qeverisjen e tyre. 
Por, Programi shtetëror për administrimin e tokës (LAMP) ndihmon në 
regjistrimin e tokës me pak kosto për familjet e varfra dhe afro dy të tretat 
e familjeve të Xhamajkës që jetojnë nën kufirin e varfërisë drejtohen nga 
gra. Krahas kësaj, në prill 2011, Agjencia Kombëtare e Tokës caktoi pikat e 
kontaktit për çështjet gjinore, për të përmirësuar zbërthimin gjinor të të 
dhënave që mbledh.
Stafi i kësaj agjencie ka drejtpeshim gjinor, me 51 për qind (297) burra dhe 
49 për qind (290) gra; stafi drejtues ka 57 për qind (16) burra dhe 43 për 
qind (12) gra. Por, ka dallime gjinore në disa funksione teknike – vetëm 6 
për qind e juristëve janë burra dhe vetëm 20 për qind e vlerësuesve janë 
gra. Në stafin e vlerësimit të tokës, ku shpesh mbizotërojnë burrat, 52 për 
qind janë gra që janë nxitur të futen në këtë profesion nga vlerësuese të 
tjera. Kjo dëshmon vlerën e drejtueseve femra për rritjen e barazisë gjinore 
në institucionet kombëtare të administrimit të tokës.

Burimi: Prezantim nga 
Elizabeth Stair për tokën 
dhe përkatësinë në 
gjinore në kontekstin e 
Xhamajkës, në seminarin 
teknik të muajit maj 2011.

Institucionet e administrimit të tokës  
në nivel rrethi dhe nivel vendor

Në shumë vende, administrimi i tokës nga pushteti në nivel vendor dhe nivel rrethi 
ka shumë rëndësi për vënien në zbatim të politikave dhe programeve të tokës, ku 
stafi profesional i institucioneve në nivel rrethi vepron si ndërmjetës mes agjencive 
qendrore dhe atyre vendore dhe ministrive dhe këshillave të tokës në bazë.

Decentralizimi krijon si mundësi, ashtu edhe vështirësi, për qeverisjen me barazi 
gjinore të të drejtave mbi tokën, sidomos në lidhje me të drejtat e grave. Nga njëra 
anë, e rrit mundësinë për pjesëmarrje me barazi gjinore në institucionet e tokës, sepse 

KUTIA 3.2:  
Barazia gjinore 
në administratën 
kombëtare të tokës 
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kërkon pjesëmarrjen e komuniteteve vendore dhe një larmie 
grupesh të gjera të interesit në proceset konsultative me barazi 
gjinore të qeverisjes së të drejtave mbi tokën (ILC, 2009: 3).

Nga ana tjetër, institucionet e decentralizuara të tokës mund ta 
presin më ftohtë pjesëmarrjen dhe përfaqësimin me barazi gjinore. 
Nëse ndiqet decentralizimi, duhet treguar vëmendje e veçantë 
se cilat detyra dhe mandate decentralizohen, duke caktuar qartë 
rolet dhe përgjegjësitë. Po kështu, institucionet e decentralizuara 
të tokës mund të mos i zbatojnë si duhet kuotat e caktuara për të 
siguruar pjesëmarrjen me barazi gjinore ose mund ta mundësojnë 
pjesëmarrjen e grave jo më lart se nivelet minimale. Normat dhe 
sjelljet kulturore për përkatësinë gjinore dhe tokën mund të jenë 
më të forta në nivelet e qeverisjes më pranë bazës (Whitehead 
dhe Tsikata, 2003). Në masat për nxitjen dhe mbështetjen e 
pjesëmarrjes së efektshme të grave përfshihen vendosja e niveleve 

të detyrueshme për numrin e anëtareve 
dhe drejtueseve, që siguron përfaqësim 
të qenësishëm të grave në institucionet 
e tokës në nivel rrethi dhe nivel vendor.

Në Kutinë 3.4 jepen shembuj të masave 
për nxitjen e pjesëmarrjen me barazi 
gjinore në institucionet e tokës në nivel 
vendor, ndërsa në Modulin 5 trajtohet 
sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi në 
mbështetje të ndryshimit afatgjatë të 
vlerave e sjelljeve që kanë hedhur rrënjë 
të thella nëpër institucionet dhe më 
gjerë.

Në nivel vendor, gratë mund të 
diskriminohen dhe të përjashtohen 
nga proceset e regjistrimit të të 
drejtave zakonore mbi tokën. Nëse 
sigurohet një pjesëmarrje më e madhe 
e grave në këshillat në nivel vendor që 
administrojnë tokën, mund të rriten 
mundësitë e grave për të përfituar nga 
regjistrimi i të drejtave zakonore të tokës, 
siç ka ndodhur në shtetin e Amharës në 
Etiopi, që përshkruhet në Kutinë 3.3.

Anëtarët e këshillave vendorë të tokës 
janë zakonisht vullnetarë të vendosur 
me zgjedhje ose emërim. Statusi i tyre 
në lidhje me institucionet ligjore të 
tokës ndryshon nga vendi në vend 
(Hilhorst, 2010). Në masat për nxitjen 

Sources: Hilhorst, 
2010; Teklu, 2005

BOX 3.3
Women’s  

participation  
in local land  
governance  

In Ethiopia’s Amhara State, field research by the International Institute for 
Environment and Development found that although gender equality is 
enshrined in the regional land policy, there are gaps in its implementation. 
The research involved focus group discussions with women’s groups and 
land-use administration committees (LUACs) at the Goat level – the smallest 
administrative unit of local government – to gather views and experiences 
of the local land registration process. Separate focus group discussions and 
interviews were held with female-headed households and desk officers of 
the Natural Resource and Land Use Administration Bureau at the Woreda 
(district) level. 
The research found very few women on village and Goat-level LUACs, 
despite instructions from the Woreda level that village LUACs have at 
least two women members. Focus groups revealed that women did not 
participate in the meetings to elect LUAC members because they did not 
attend meetings, lacked information on the timing and location of meetings, 
or saw the election of LUAC members as a task for men. There was also 
inadequate staffing of Woreda-level land-use administration desks (LUADs) 
and no gender focal point to oversee the land registration process. The LUAC 
members had different understandings and interpretations of the law, partly 
because of their limited education, but also because Woreda desk officers 
lacked training and follow-up capacity. 
Most of the women consulted in the research believed strongly that 
involvement in land registration was a task for men, and that women’s 
participation in local committees for the registration process would make no 
difference. However, this excerpt about a woman on a Goat LUAC highlights 
the importance of women committee members:

She is 34 years old, married, and educated to grade seven. The work was 
challenging for her in the beginning given the general perception of women 
not being able to handle such tasks. However, she has proved herself 
competent and even better than some men on the committee, as witnessed 
by other male committee members and the Woreda LUAD officer. In her 
experience, women tend to feel freer telling their problems to other women 
rather than to a man. She also remarked that women tend to be more 
neutral and abide by the law in implementing such sensitive policies. She 
further lamented that a considerable number of men had tried to exclude 
their wives’ names from the registration. In several cases, some of the LUAC 
members colluded with these husbands, whereas she believed that any 
women on the committee would stand up for women’s rights.
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e grave dhe grupeve në rrezik përjashtimi social që të marrin pjesë në institucionet 
vendore përgjegjëse për qeverisjen e të drejtave mbi tokën përfshihet mbledhja më 
vete e grave, për t’i ndihmuar të zhvillojnë besimin tek çështjet e përgatitjes për të 
marrë pjesë në mbledhjet e plota të këshillave dhe në debatet e gjera (prezantim nga 
Rachael Knight në seminarin teknik të muajit maj  2011). 

Por, duhet treguar kujdes kur të përfshihen gratë në institucionet në nivel rrethi dhe 
nivel vendor. Nuk është gjithmonë e efektshme të krijohen struktura të reja drejtimi 
apo të sanksionohen nivele minimale të përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së grave në 
institucionet e tokës. Po aq i rëndësishëm është ndërgjegjësimi për çështjet gjinore, 
sikurse e ka treguar projekti në Liberi i cili përshkruhet në Kutitë 2.7 dhe 2.14. Megjithëse 
përfshirja e grave nuk është e sanksionuar në Liberi, ndër rezultatet e projektit ishte 
zgjedhja e grave si kryetare qyteti përmes rritjes së ndërgjegjësimit të tyre vetë lidhur 
me çështjet e barazisë gjinore. Kur përfaqësimi i grave në institucionet vendore të 
tokës është i detyrueshëm, gjëja më e mirë është t’ua lësh në dorë vetë grave dhe 
burrave në komuniteti të vendosin se si ta përmbushin këtë detyrim (Knight, 2011).

Të krijohen mekanizma institucionale, përfshirë edhe ato të bazuara në anëtarësi, që u 
mundësojnë grave mbështetje dhe vendosje në organet e qeverisjes vendore.

Të nxitet përdorimi i kuotave të anëtarëve gra dhe burra në agjencitë kombëtare të tokës dhe në 
këshillat e tokës në nivel rrethi dhe nivel vendor.

Të vendosen kuota të grave dhe burrave për kuorumin në mbledhjet e institucioneve të tokës.

Të sensibilizohen të gjithë anëtarët e institucioneve të tokës për rëndësinë e barazisë gjinore në 
proceset dhe përbërjen e tyre.

Të nxitet pjesëmarrja e grave në mbledhjet për çështjet e tokës dhe në institucionet e tokës që 
i për-faqësojnë, për shembull përmes trajnimit dhe seminareve për udhëheqësit, për t’u rritur 
kapacitetin .

MOS HARRONI! 
Përfaqësimi i detyrueshëm i grave në institucionet e qeverisjes së të drejtave mbi tokën është një fillim 
i rëndësishëm, por nuk mjafton për të siguruar pjesëmarrjen aktive dhe të efektshme të grave krahas 
kolegëve meshkuj të tyre. Për të mbështetur qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën 
nevojitet sensibilizim dhe ngritje e kapaciteteve.

✓

✓

LISTË 
KONTROLLI 3.1:  
Sigurimi i barazisë 
gjinore në 
institucionet e 
tokës

✎
✓
✓

✓

Institucionet e lidhura me çështjet e tokës

Institucione të tilla si këshillat e ujitjes dhe të administrimit të baseneve ujore, 
institucionet e administrimit të kullotave dhe institucionet zakonore të administrimit 
të tokës shpesh merren me çështje që ndërthuren me burimet e tjera natyrore, siç 
është marrja e ujit për përdorim shtëpiak, të drejtat e ujit kullosor, të drejtat zakonore 
për përdorimin e ujit për ujitje dhe e drejta për përdorim të kullotës (FAO, 2011a: 
25). Për shkak të këtyre lidhjeve të ngushta, reformat e politikave që janë orvatur t’i 
rregullojnë veçmas burimet natyrore shpesh kanë pasoja të paparashikueshme për të 
drejtat dhe përdorimin e tokës, madje edhe pasoja negative për gratë (Adams, Berkoff 
dhe Daley, 2006). Nëse tregohet kujdes që në institucionet vendore që merren me 
basenet ujore, ujitjen dhe kullotat të ketë barazi gjinore, mund të ndihmohet edhe 
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në shmangien e disa prej këtyre pasojave të paparashikueshme. Në Kutinë 3.4 jepen 
shembuj të mësimeve të nxjerra nga puna për nxitjen e pjesëmarrjes me barazi 
gjinore në institucionet e lidhura me tokën.

Në Indi, Udhëzimi për Basenet Ujëmbledhëse, të vitit 1994, nxit një pjesëmarrje më të madhe 
të grave dhe grupeve në rrezik përjashtimi social në zhvillimin e baseneve ujëmbledhëse. 
Udhëzimi kërkon që projektet për basenet ujëmbledhëse të ngrenë grupe të përdoruesve dhe 
grupe solidarizuese që përfshijnë gratë ose që janë vetëm për gratë. Por, ka qenë e vështirë 
arritja e pjesëmarrjes me barazi gjinore dhe grupet e grave, në vend që të pranohen si anëtare 
të plota të grupeve të administrimit të baseneve ujëmbledhëse, përgjithësisht janë konsideruar 
se janë vetëm për të përmbushur kuotat. Pjesërisht, kjo vjen ngaqë administrimi i baseneve 
ujëmbledhëse në Indi përqendrohet tek toka bujqësore, e cila është nën kontrollin e burrave. 
Në vitin 1999, në përgjigje të kritikave se programi i zhvillimit të baseneve ujëmbledhëse ishte 
vetëm për burrat, qeveria e Andra Pradeshit zyrtarisht lidhi 1200 grupe solidarizuese të grave në 
Mahabobnagar me programin dhe përfaqësuesit e këtyre grupeve, të përzgjedhur nga grupe të 
ndryshme shoqërore dhe ekonomike, tani përfaqësojnë gratë në këshillin e basenit ujëmbledhës.

Në Etiopi, qasjet me pjesëmarrje për administrimin e tokës pa ujitje në kullota kanë krijuar 
hapësira të reja për ta rritur pjesëmarrjen me barazi gjinore. Arsyeja kryesore për këtë sukses 
është identifikimi i burimeve përmes një procesi në komunitet që është i ndjeshëm ndaj çështjeve 
gjinore, ku vlerësimi dhe mbledhja e informacioneve bëhet veçmas me gratë e veçmas me burrat. 
Kjo siguron përfshirjen e mendimeve dhe këndvështrimeve të të gjithë përdoruesve të burimeve.

Në Indi dhe Nepal, dëshmitë tregojnë se kapërcimi i pengesave ndaj pjesëmarrjes së grave në 
qeverisjen e pyjeve ka të ngjarë të ndikojë pozitivisht edhe në rezultatet e ruajtjes së tyre. Për 
shembull, një studim ka konstatuar se grupet e administrimit të pyjeve komunale me përqindje të 
lartë të grave në to sjellin përmirësime ndjeshëm më të mëdha në gjendjen e pyjeve. Grupet me 
këshilla ekzekutivë vetëm me gra në Nepal arritën rezultate më të mira në rigjenerimin e pyjeve 
sesa grupet e tjera, edhe pse administronin pyje shumë më të vegjël e më të degraduar.

Në Egjipt, Projekti i Bankës Botërore për administrimin e burimeve kërkon ta këpusë ciklin e 
degradimit të burimeve natyrore dhe të varfërisë në komunitetet beduinë. Projekti punon me 
grupet në komunitet për përcaktimin e nevojave të grave dhe burrave dhe kujdeset që si gratë 
ashtu edhe burrat të marrin pjesë në përgatitjen dhe zbatimin e panëve vendore të administrimit 
të burimeve. Për të mundësuar që grupet e komunitetit të trajtojnë në mënyrë të efektshme 
çështjet gjinore, stafi i projektit ka marrë trajnim gjinor dhe me gratë punojnë drejtpërdrejt agjente 
femra të shërbimeve të ekstensionit në çdo nënzonë të projektit.

Programi i administrimit të burimeve bujqësore me bujkun në qendër (FARM), i vënë në zbatim 
nga FAO dhe i mbështetur nga Programi për Zhvillim i OKB-së (UNDP) në Kinë, Indi, Indonezi, Nepal, 
Filipine, Sri Lanka, Tailandë dhe Vietnam gjatë periudhës 1993-1998, ka nxitur sigurinë ushqimore 
familjare dhe përdorimin dhe administrimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore në bujqësi, 
në zonat me ekologji të brishtë dhe nën reshje. Programi ka nxitur pjesëmarrjen e grave në të 
gjitha nivelet e proceseve të vendimmarrjes dhe në veprimtari të tjera. FARM ka ndjekur një qasje 
planifikimi të vlerësimit me pjesëmarrje që ka përfshirë një instrument praktik të analizës gjinore 
për shqyrtimin e veprimtarive, problemeve, njohurive dhe përdorimit të burimeve natyrore nga 
gratë dhe burrat, dhe ka realizuar trajnim të trajnuesve në kuadër të Programit të FAO-s për 
analizën shoqërore, ekonomike dhe gjinore (SEAGA). Si rezultat, është rritur ndërgjegjësimi dhe 
njohuritë për çështjet e barazisë gjinore tek komuniteti, dhe gratë kanë filluar të luajnë role të 
rëndësishme në vendimmarrje dhe udhëheqje.

Në Pakistan, OJQ-ja vendore “Pattan” mbështet organizatat me përfaqësim të ulët të komunitetit 
dhe zhvillon institucionet vendore me barazi gjinore, për ta rritur kapacitetin e komuniteteve për 
t’u bërë ballë fatkeqësive natyrore, siç është përmbytja. “Pattan” ka punuar me komunitetet për të 
organizuar forume demokratike me përfaqësim, të quajtur “Pattan Dehi Tanzeems” (PDT) për një 
vendimmarrje kolektive. Të ndaluara nga doket vendore që të marrin pjesë në PDT, gratë krijuan 
forumet e tyre. Kur, në vitin 1992, përmbytjet shkatërruan shumë fshatra, “Pattan” mori nismën për 
një projekt për rehabilitimin e shtëpive, kur gratë morën pjesë në PDT-të e projektit. Në Pakistan, 
gratë mbajnë banesa tradicionale (kacha), por projekti i përfshiu në projektimin dhe ndërtimin e 
banesave të përmirësuara (pakka). “Pattan” futi konceptin e pronësisë së përbashkët të banesave të 
reja dhe u ofroi kredi familjeve, shlyerjen e të cilave e morën përsipër gratë. Në fillim, burrat qenë 
kundër marrjes përsipër të kësaj përgjegjësie nga gratë, por në fund ia panë vlerën pronësisë së 
përbashkët. Përvoja e projektit të strehimit ua ka rritur besimin grave për të vepruar në mënyrë 
kolektive në projekte të tjera.

Burimet: Seeley, 
Batra dhe Sarin, 

2000; FAO, 2006a: 
FAO/IFAD, 2009c: 

451–452 dhe 
dhe Cullis, 2010; 
Agarwal, 2009..

KUTIA 3.4
Pjesëmarrja me 

barazi gjinore në 
institucionet e 

lidhura me tokën
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Puna me insitutcionet zakonore të tokës 

Në shumë vende, institucionet zakonore qeverisin të gjitha aspektet e jetës shoqërore, 
kulturore, ekonomike dhe politike të njerëzve dhe luajnë një rol qendror në qeverisjen 
e të drejtave të tokës, ujit dhe kullotave. Institucionet zakonore të administrimit të 
tokës, për rrjedhojë, është mirë të mbështeten në kuadër të një qasjeje të gjerë e 
pragmatike për ndryshimin (Daley dhe Englert, 2010).

Është mirë të ndihmohen institucionet zakonore, të mbizotëruara nga meshkujt, 
diskriminuese dhe përjashtuese, për kapërcimin e këtyre pengesave dhe për t’i pranuar 
parimet e barazisë gjinore. Për shembull, udhëheqësit tradicionalë dhe gratë në bazë 
mund të përfshihen në bërjen e dallimit mes praktikave kulturore që mbështetin të 
drejtat e tokës të grave dhe praktikave që nuk i mbështetin këto të drejta. Një mundësi 
tjetër është ofrimi i trajnimit në komunitet për udhëheqësit dhe udhëheqëset, paraqitja 
e praktikave të mira dhe nxitja e shkëmbimeve kolegjiale (WLLA, 2010a).

Sikurse vërehet në Modulin 2, ndonjëherë gratë e kanë më të lehtë t’u afrohen 
udhëheqësve vendorë zakonorë sesa institucioneve zyrtare, sidomos kur këto 
institucione zyrtare janë të reja (FAO, 2011a: 17). Gratë mund të kenë institucionet e 
tyre të veta zakonore, të cilat mund të përfshihen në qeverisjen e përgjegjshme me 
barazi gjinore të të drejtave mbi tokën, pa qenë nevoja për krijimin e institucioneve 
të reja (Flintan, 2010b).

Institucionet zakonore të administrimit të tokës mund të luajnë një rol të rëndësishëm 
në influencimin e ndryshimeve drejt praktikave me më shumë barazi gjinore të të drejtave 
mbi tokën, siç e tregojnë shembujt Ugandës e Malawit të përshkruara në Kutinë 3.5.

Lëvizja për barazi në tokë, në Ugandë (LEMU), është themeluar në vitin 2003 për të çuar 
përpara qeverisjen zakonore me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën në Ugandën e veriut 
dhe të lindjes. Në të përfshihen autoritetet zakonore për arritjen e konsensusit dhe nxitjen e 
harmonizimit të sistemeve zakonore dhe ligjore, për të nxitur sigurinë e të drejtave të tokës. Në 
aktivitetet ndërgjegjësuese të LEMU-t përfshihen:

 � dokumentimi i të drejtës zakonore në kode të praktikës, për t’ua shpërndarë gjykatave 
zyrtare;

 � mbështetja e komunitetit për caktimin e kufijve të pnrësisë dhe të drejtave të përdorimit 
përmes metodave vendore, si mbjellja e pemëve dhe skicat;

 � trajnimi i policisë për të drejtat zakonore mbi tokën dhe mbështetja për zbatimin me forcë 
të vendimeve gjyqësore;

 � trajnimi i studentëve në shkollë të lartë për të drejtat zakonore mbi tokën dhe krijimi i 
mundësive që ata të ndërmjetësojnë në mosmarrëveshje reale mbi tokën.

Me kërkesë të pushtetit në rreth dhe Ministrisë së Tokës, LEMU trajnon udhëheqësit zakonorë 
dhe anëtarët e këshillave vendorë të tokës për kodet ligjore dhe zakonore për tokën dhe zbutjen 
e konflikteve dhe për ngritjen e këshillave të tokës për administrimin vendor të tokës.

Në Malawi, një studim i kryer nga Qendra Burimore Ligjore e Grave (WOLREC), me financim 
nga Koalicioni Ndërkombëtar për Tokën (ILC), punoi me kryepleqtë për të realizuar ndryshimin 
social që u jep mundësi të vejave të kenë tokë në përdorim. Udhëheqësit vendorë e pranonin 
se pagim i pasurisë së nuses nga babai u jepte mundësi të vejave të hynin në bisedime për të 
marrë tokë. Të vejave zakonisht u merret prona, kryesisht për shkak të pakicës së tokës, që i 
shtrëngon familjarët e burrave të vdekur të dalin kundër nocionit zakonor sipas të cilit gratë 
fitojnë bashkëpronësi të tokës së burrit. Pas punës së studimit, disa udhëheqës vendorë filluan 
ta diskreditojnë aktin e marrjes së pronës nga të vejat, nëpër mbledhje publike, funerale apo 
takime të tjera në fshat. Por, në fillim studimit iu desh të kapërcente kufizimet, ku përfshiheshin 
mungesa e dëshirës së udhëheqësve vendorë, frika nga pushteti më lart dhe mungesa e 
njohurive për ligjet zyrtare për tokën.

Burimet: WOLREC,
2011; ULA, 2010;
Adoko, 2011;
Akin, pa datë.

KUTIA 3.5:  
Puna me 
institucionet 
zakonore 
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Të studiohen praktikat zakonore të të drejtave mbi tokën dhe të ndërgjegjësohen për to 
politikë-bërësit dhe ligjvënësit. Të shihet se si merren vendimet për qeverisjen e të drejtave 
mbi tokën dhe si përkthehen ato në veprim dhe rezultat.

Të identifikohen praktikat, proceset dhe institucionet zakonore që mbështetin qeverisjen 
me barazi gjinore të të drjtave mbi tokën dhe të eliminohen ato që janë diskriminuese a 
përjashtuese.

Të sensibilizohen udhëheqësit zakonorë dhe anëtarët e institucioenve vendore të lidhura 
me tokën për rëndësinë e qeverisjes me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën dhe të 
mbështeten për t’iu përshtatur proceseve të reja të qeverisjes. Të mos mendohet se të 
gjithë udhëheqësit zakonorë janë kundër ndryshimit.

Të mbështetet administrimi i tokës nga institucionet zakonore dhe t’u kërkohet qeverive 
t’u kërkojnë llogari këtyre institucioneve në lidhje me barazinë gjinore.

Të inkorporohen institucionet ekzistuese zakonore të grave dhe forumet e tyre në kuadrin 
organizativ të qeverisjes vendore të tokës.

MOS HARRONI! 
Institucionet zakonore ekzistuese shpesh janë pikënisja më e mirë për të nxitur qeverisjen e 
përgjegjshme me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën në nivel vendor.

✓

✓

LISTË 
KONTROLLI 3.2:  

Puna me 
institucionet 

zakonore dhe 
vendore të tokës 

✎

✓

✓
✓

Burimet: Recension 
nga Judy Adoko 

për mënyrat 
konstruktive 
të punës me 
institucionet 
zakonore në 

mbështetje të të 
drejtave të tokës të 
grave, në seminarin 

teknik të muajit 
maj 2011; Flintan, 

2010a; 2010b.

Institucionet e tjera 

Rol në mbështetjen e qeverisjes me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën luan edhe 
gjyqësori, me gjykatat dhe zyrat e veta në nivel qendror dhe vendor në mbarë vendin. 
Gjyqtarët, prokurorët, drejtuesit e policisë dhe punonjësit e tjerë duhet të jenë në 
dijeni të dispozitave ligjore për barazinë gjinore për të drejtat mbi tokën dhe pronën 
dhe për kufizimet me të cilat përballen grupet e ndryshme të njerëzve kur përpiqen t’i 
mbrojnë të drejtat e tyre. Sikurse thuhet në Modulin 2, nëse mbështetet pjesëmarrja e 
grave në gjyqësor atëherë ndihmohet edhe rritja e përdorimit të sistemit të drejtësisë 
nga gratë.

Organizatat e prodhuesve dhe bujqëve mund ta mbështetin në bazë qeverisjen 
me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën. Këto institucione shpesh shërbejnë si 
ndërmjetës mes komuniteteve vendore dhe organeve kombëtare dhe botërore të 
politikave dhe shtetit, dhe angazhohen në punë mbrojtëse të dobishme të lidhur me 
tokën dhe në vepritmari të shpërndarjes së informacioneve në nivele të ndryshme. 
Mbështetja e përfaqësimit të grave në organizatat në fshat e ndihmon barazinë gjinore 
në proceset drejtuese dhe vendimmarrëse të këtyre institucioneve dhe, kështu, edhe 
në proceset e gjera të qeverisjes së të drejtave mbi tokën (FAO, 2011a: 11).

Barazia gjinore dhe pjesëmarrja e çdo personi, grave dhe burrave, në proceset dhe 
institucionet vendimmarrëse është një e drejtë e njeriut. Të dhënat dëshmojnë se 
nëse mundësohet pjesëmarrja lokale e grave krahas burrave në të gjitha institucionet 
që kanë lidhje me tokën atëherë mund të rritet barazia e përgjithshme gjinore e 
rezultateve për qeverisjen e të drejtave mbi tokën. Kutia 3.4 jep shembuj të praktikës 
së mirë lidhur me këtë
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Zhvillimi i kapacitetit për institucionet e qeverisjes me 
barazi gjinore të të drejtave mbi tokën

Masa konkrete të zhvillimit të kapaciteteve janë të nevojshme për të trajtuar 
pamundësinë e grave për të ndjekur arsim të lartë dhe mungesën e stimujve për 
kryerjen e studimeve shkencore dhe teknike, që e pengon pjesëmarrjen e grave në 
disa prej profesioneve teknike në sektorin e tokës. Nevojitet edhe një zhvillim më 
i përgjithshëm i kapaciteteve në të gjitha institucionet e qeverisjes së të drejtave 
mbi tokën, për t’i rritur dijet e njohuritë për çështjet gjinore. Kutia 3.6 jep shembuj të 
praktikës së mirë në zhvillimin me barazi gjinore të kapaciteteve institucionale.

Në Indi, në 2001-2009, Banka Botërore financoi projektin e zhvillimit të basenit ujëmbledhës të 
Karnatakës, që synonte rritjen e potencialit prodhues të baseneve ujëmbledhëse në shtatë rrethe 
të Shtetit të Karnatakës përmes pjesëmarrjes vendore në administrimin e burimeve natyrore 
komunale, edhe përmes rritjes së mundësive për pjesëmarrjen e grave në vendimmarrje. Projekti 
zhvilloi partneritete me specialistë teknikë shtetërorë, OJQ, komunitete, autoritete vendore dhe 
organizata studimore dhe krijoi organizata me bazë në komunitet, siç janë grupet e grave dhe 
të personat pa tokë, që u lidhën zyrtarisht me programin e baseneve ujëmbledhëse. Krjimi i 
forumeve vetëm me gra, të mbështetura nga burra, e nxiti vendimmarrjen e përbashkët dhe 
madje edhe pronësinë e përbashkët të pasurive. Përfitimet u pasqyruan në standarde më të 
mira shëndetësore, arsimore dhe të jetesës për familjet pjesëmarrëse.

Në Taxhikistan, një program i mbështetur nga UN Women nxiti përdorimin e një mekanizmi 
përmes të cilit Agjencia e Tokës të merrte mendimet e qytetarëve për reformën e tokës. 
Mekanizmi ishte një komunikim me dy kahe mes agjencisë së tokës në rreth dhe popullsisë 
në fshat, me theksin tek puna për heqjen e stereotipave kulturore dhe shoqërore, që janë ende 
të fortë në fshat. Pilotimi i mekanizmit të marrjes së mendimeve, i monitoruar përmes fletëve 
vlerësuese nga qytetarët, tregoi nevojën për fuqizim të mëtejshëm të kapaciteteve të pushtetit 
vendor për ofrim të shërbimeve të bazuar tek të drejtat dhe të ndjeshëm ndaj përkatësisë 
gjinore. Si rezultat, më se 650 nëpunës vendorë dhe punonjës të agjencisë së tokës, komitetit 
të grave, OJQ-ve dhe grupeve informale të komuniteteve në fshat morën pjesë në seminaret e 
trajnimit për aspektet gjinore të procesit të reformës së tokës. Kjo e rriti përfshirjen e të trajnuarve 
në procesin e ristrukturimit të tokës, nga zotësi më të mira për trajnimin e shqetësimeve të 
fermerëve, në pjesëmarrje më të madhe në fushatat e ndërgejgjësimit.

Burimet: Banka Botërore/
FAO/IFAD, 2009b: 457 
dhe 463–465; ADB, 2006; 
Khudayberdiyeva, 2009; 
Djusaeva, 2012

Të trajnohen gratë për ligjëratën publike dhe teknikat e debatit për t’u rritur besimin.

Të trajnohen gratë për politikat dhe ligjet përkatëse në mënyrë që të japin kontribut të efektshëm 
në mbledhjet e institucioneve ku përkasin.

Të trajnohen gratë dhe burrat për procedurat dhe proceset institucionale, sidomos për dispozitat 
që mbështetin dhe rrisin barazinë gjinore në qeverisjen e të drejtave mbi tokën.

Të sigurohet që procedurat operative institucionale të marrin në konsideratë nevojat, angazhimet 
kohore, kufizimet në lëvizje dhe normat kulturore të anëtareve gra, për të maksimizuar ndikimin e 
pjesëmarrjes së grave. Kjo mund të përfshinte parashikimin e kujdesit për fëmijët gjatë mbledhjeve 
dhe veprimtarive të institucionit.

MOS HARRONI! 
Anëtaret e institucioneve të tokës mund të kenë nevojë për trajnim dhe mbështetje të veçantë për t’i 
përmbushur rolet e tyre, sidomos kur kanë përvojë të kufizuar në pjesëmarrjen në institucione të tilla.

✓
✓

LISTË 
KONTROLLI 3.3:  
Rritja e 
kapaciteteve të 
grave

✎
✓

Burimet: Diskutime 
të grupit të punës 
për institucionet në 
seminarin teknik të 
muajit maj 2011; Banka 
Botërore/ FAO/IFAD, 
2009b:458.

✓

KUTIA 3.6:  
Ngritja e kapaciteteve 
për një qeverisje me 
barazi gjinore të të 
drejtave mbi tokën 
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Të rekrutohen gra në poste të larta në institucionet e tokës, për të dhenë shembullin e 
udhëheqjes institucionale për barazinë gjinore, dhe t’u jepet mbështetja e duhur.

Të sensibilizohet stafi dhe anëtarët e të gjitha institucioneve të përfshira në qeverisjen e të 
drejtave mbi tokën, përfshirë policinë, gjyqtarët dhe autoritetet zakonore, për çështjet gjinore.

Të nxiten organizatat e sektorit privat në sektorin e tokës të trajtojnë barazinë gjinore në 
punën e tyre me institucionet e tokës në të gjitha nivelet. Të mos mbështeteni tek qeveria 
dhe shumëkombëshet e mëdha për të marrë rolin udhëheqës në ndryshimin e praktikës së 
përditshme institucionale në nivel vendor.

Të trajnohen punonjëset në terren të projekteve që lidhen me tokën dhe zyrtaret e tokës për të 
ndihmuar pjesëmarrjen e grave në institucionet vendore të qeverisjes së të drejtave mbi tokën.

Të ndiqen procese me pjesëmarrje dhe novacione në nivel vendor për planifikimin dhe 
vendimmarrjen, për të rritur kapacitetet që në bazë.

Të sigurohet që anëtareve dhe anëtarëve të institucioneve të tokës t’u jepen role dhe përgjegjësi 
të rëndësishme.

Të pranohet që gratë nga formime të ndryshme shoqërore-ekonomike, fe e kasta të ndryshme 
mund të kenë interesa të ndryshme për pjesëmarrjen dhe vendimmarrjen në institucionet e 
tokës. Strukturat dhe proceset institucionale duhet ta mbajnë parasysh këtë për të siguruar 
qeverisje të barabartë të të drejtave mbi tokën si për gratë ashtu edhe për burrat.

MOS HARRONI! 
Institucionet evoluojnë. Për rrjedhojë, rritja e kapacitetit institucional për të trajtuar barazinë gjinore në 
qeverisjen e të drejtave mbi tokën duhet të jetë një proces evolucionar.

✓
✓

LISTË 
KONTROLLI 3.4:  

Zhvillimi i 
kapacitetit 

institucional për 
barazinë gjinore

✎
✓

Burimi: Seeley, 
Batra dhe Sarin, 2000.

✓
✓
✓

✓

Përfaqësimi 
me barazi gjinore 
në profesionet teknike

Tradicionalisht, administrimi i tokës ka qenë një sektor i mbizotëruar nga meshkujt, 
sidomos në profesionet më teknike, si gjeodetët. Kjo ka bërë që të perceptohet sikur 
barazia gjinore kërkon vetëm që gratë të punësohen diku nëpër institucionet e 
administrimit të tokës dhe nëpër projekte, pavarësisht roleve që u caktohen (Banka 
Botërore, 2005: 18).

Vajzave të reja, që kërkojnë të marrin pjesë në sektorin e tokës si profesioniste 
teknike, shpesh u duhet të kapërcejnë:

•	 pengesa fizike dhe personale, që nuk i lënë të qëndrojnë në terren për një kohë 
të gjatë, shpesh në kushte elementare jetese, siç e kërkon një profesion i tillë si ai 
i gjeodetit;

•	 nivelet e ulëta të arsimit teknik në krahasim me djemtë e rinj, meqë familjet u 
japin përparësi djemve në lidhje me ndjekjen e arsimit të lartë, sidomos në fushat 
shkencore;

•	 diskriminimin e tërthortë në punë për shkak të vendosjes në shabllon të vajzave 
dhe grave të reja në role shtëpiake, riprodhuese dhe shërbyese, dhe për shkak të 
praktikave diskriminuese gjinore gjatë rekrutimit;

•	 nivelin më të ulët të mundësisë për të marrë informacion dhe për të gjetur punë, 
në krahasim me djemtë e rinj, përfshirë edhe përmes rrjeteve dhe shoqatave 
profesionale.
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Në përgjithësi, gratë janë më mirë të përfaqësuara në punën në 
zyrë për administrimin e tokës. Për shembull, gratë kanë një vend 
të rëndësishëm, të pranuar gjerësisht, si agjente të shërbimit të 
klientëve në zyrat e regjistrimit të tokës. Shpesh një kliente e ka më 
të lehtë t’i drejtohet një gruaje në sportel, pra është e rëndësishme 
të sigurohet një drejtpeshim gjinor në personelin e zyrës.

Në shumë vende gratë përfshihen edhe në përcaktimin e 
mënyrës së funksionimit të sistemeve informatike të tokës, 
përfshirë edhe përmes hartimit dhe mobilizimit të mjeteve në 
sektorin privat. Shpesh ato janë edhe të përfaqësuara mirë si 
përdoruese të sistemeve informatike dhe bazave të të dhënave të 
tokës, për shembull në shumë role si nëpunëse dhe regjistruese 
të të dhënave.

Por, duhet punuar në bashkërendim 
për përmirësimin e pjesëmarrjes me 
barazi gjinore në aspektet teknike të 
administrimit të tokës, sidomos për të 
siguruar një drejtpeshim më të mirë 
gjinor mes punës në zyrë dhe asaj në 
terren. Për shembull, duhen marrë masa 
për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të 
ofruar infromacion për vendet e punës, 
duke e bërë më të qartë se puna është e 
hapur për të dyja gjinitë dhe përpjekjet 
për të tërhequr më shumë vajza të reja në 
profesionet teknike dhe punën në terren 
të shpjegojnë anët e mira dhe të këqija dhe të ndihmojnë përvojnë 
praktike në terren. Rasti nga Gaana i shpjeguar në Kutinë 3.7 jep 
një shembull të mirë praktik të mbështetjes së arsimit shkencor dhe 
teknik të grave dhe vajzave. Kutia 3.8 ilustron situatën në skajin e 
kundërt, në rajonin arab.

Me mbështetjen e Ministrisë për Çështjet e Grave dhe Fëmijëve, Ministria e 
Arsimit në Gana administron “klinika” gjatë pushimeve të gjata të shkollës 
në të dhjetë rajonet. Gratë e përfshira në shkencë dhe matematikë 
shkojnë në këto klinika për të folur përpara vajzave 13 deri në 16 vjeç, për 
t’i nxitur të ndjekin lëndët shkencore dhe teknike në shkollë dhe më tej. 
Edhe gra të njohura mbajnë fjalime motivuese nëpër shkolla fillore, për t’i 
nxitur vazjat që synojnë lart. Paralelisht me këto, organizata e grave pranë 
Institutit Ganez të Gjeodetëve organizon vizita pranë vajzave në shkollë të 
mesme për të prezantuar kurset e vlerësimit të tokoës që mund të ndiqen 
në universitet.
Rezultat i kësaj pune dhe i politikës së qeverisë për të nxitur arsimimin 
e vajzave, është që në vitin 2005, 40 nga 110 të sapo-diplomuar në 
Departamentin e Ekonomisë së Tokës në Universitetin Shkencor dhe 
Teknologjik të Kwame Nkrumah ishin vajza. Kjo është pasuar me përqindje 
të ngjashme të regjistrimit të femrave në kurset e ekonomisë së tokës.

Burimet:  Prezantim 
nga Rebecca Sittie 
për çështjet gjinore 
në administrimin dhe 
zbatimin e regjistrimit 
në tokës në Ganë, të 
mbajtur në seminarin 
teknik të muajit maj 
2011; komunikim 
personal me Rebecca 
Sittie.

Në 22 vendet e botës arabe, diskriminimi gjinor ka dimensione të ndërlikuara fetare, kulturore, 
shoqërore, politike dhe ekonomike. Burrat e përfshirë në aspektet teknike të sektorit të tokës në 
këto vende shpesh mendojnë se diskriminimi gjinor i mbron gratë sepse, për shembull, puna në 
terren konsiderohet si e papërshattshme për gratë dhe pajisjet tepër të rënda. Në të njëjtën kohë, 
disa gra, sidomos në fshat, kanë frikë të shkojnë përtej roleve të tyre tradicionale dhe shpesh të 
izoluara gjinore për shkak të efektit të mundshëm që mund të kishte kjo për reputacionin e tyre. 
Gratë nuk kanë kohë për shkak të barrës së rëndë që mbajnë brenda shtëpisë dhe lëvizshmërinë 
shpesh e kanë të kufizuar. Nuk u lejohet të udhëtojnë apo të dalin të vetme. Në arsim mbizotëron 
ndarja e djemve dhe vajzave në mjedise të veçanta dhe gratë që punojnë shpesh zgjedhin punë 
afër shtëpisë që nuk i pengojnë të bëjnë punët e shtëpisë dhe të ruajnë reputacionin shoqëror. 
Në të gjithë botën arabe, vetëm 18 për qind e grave të martuara marrin pjesë në krahun e punës 
me pagesë dhe gratë mbajnë vetëm 2 për qind të posteve të nivelit të lartë në sektorët shkencorë.
Në Egjipt, Jordani, Liban, Marok dhe Tunizi gratë mund të punojnë në komunitetin teknik të 
sektorit të tokës, por jo të gjitha vendet e punës janë të hapura për të dyja gjinitë. Disa vende 
pune që kërkojnë kualifikime të avancuara rezervohen për burrat. Në mbarë botën arabe ka 
hendeqe të mëdha gjinore në nivelet vendimmarrëse në fushat shkencore dhe teknike si në 
sektorin shtetëror ashtu edhe në atë privat. Për shembull në Egjipt në dekadën 2000–2010, gratë 
përbënin vetëm një të tretën e studentëve në kurset shkencore universitare, por në vitin 2011 
vetëm 50 gra kishin diploma master për gjeodezi dhe vetëm 5 kishin diplomë doktorature. Nuk 
ka asnjë gjeodete femër me arsim pasuniversitar në asnjërin prej vendeve arabe.

Burimet: Prezantim 
i Dalal Alnaggar për 
zhvillimin e gjeodezisë 
dhe teknologjive 
të tokës me barazi 
gjinore në rajonin arab, 
në seminarin teknik 
të muajit maj 2011; 
komunikim personal me 
Dalal Alnaggar.

KUTIA 3.7:  
Mbështetja e 
arsimit shkencor 
dhe teknik për 
vajzat

KUTIA 3.8:  
Sfidat përpara 
barazisë gjinore 
në veprimtaritë 
dhe teknologjitë e 
administrimit të tokës  
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Në kushtet ku ekzistojnë dallime të rënda gjinore, të identifikohen sfidat kryesore për 
barazinë gjinore në aspektet teknike të administrimit të tokës.
Të krijohet një bazë të dhënash me vendet shkencore dhe teknike të punës dhe të nxitet 
pjesëmarrja e grave në to..
Të mbështetetn gratë që specializohen në informatikë, vlerësim dhe standardizim.
Të mbështetet arsimi shkencor dhe teknik dhe masat e rritjes së kapaciteteve për vajzat dhe 
gratë në moshë të re.
Të vendosen kuota minimale për pjesëmarrjen e grave në role teknike në agjencitë dhe 
drejtoritë e administrimit të tokës.
Të mbështeten gjeodetet femra dhe profesionistet e tjera teknike në punën me agjencitë 
ndërkombëtare, qeveritë dhe sektorin privat, duke përdorur teknologjinë dhe informacionin e 
duhur, përfshirë edhe teknologjitë e reja që janë më të paanshme nga aspekti gjinor.
Të rritet standardi dhe mbulimi i arsimit shkencor dhe teknik në fshat, me vëmendje të veçantë 
tek arsimimi i vajzave.
Të bëhet ndërgjegjësim për rëndësinë e grave në identifikimin e të drejtave dhe përgjegjësive të tyre.
Të drejtohet vëmendja tek heqja e besimit se puna nuk i nderon gratë dhe se bie ndesh me 
barrën që kanë brenda shtëpisë dhe me reputacionin në shoqëri.

MOS HARRONI! 
Do të duhen masa me objektiv të qartë për të mbështetur pjesëmarrjen e grave në administrimin e tokës 
në vendet ku dallimet e mëdha gjinore kanë hedhur rrënjë të thella në besimet kultutore dhe fetare.

✓
✓

LISTË 
KONTROLLI 3.5:  

Veprimet për 
vendet me dallime 

të mëdha gjinore

✎
✓
✓
✓

✓

✓

✓

Për ta përmirësuar drejtpeshimin gjinor tek profesionistët në sektorin e tokës dhe 
për ta mbështetur pjesëmarrjen me barazi të grave dhe burrave në administrimin 
e tokës ekziston në mbarë botën nevoja për të zhvilluar teknologji dhe sisteme që të 
mund të përdoren nga një grup i gjerë njerëzish dhe për të rishikuar kushtet që duhen 
përmbushur për disa vende të caktuara teknike pune, për të ulur barrierat, sidomos për 
gratë. Mirë është të thjeshtohen sa herë është e munduur edhe teknikat e vlerësimit 
dhe matjes së tokës, në mënyrë që të administrohen në terren nga paragjeodetë me 
kualifikim më të ulët (FAO, 2011a: 10). Përdorimi në rritje i metodave me pjesëmarrje dhe 
me kosto të ulët në vlerësimin dhe regjistrimin që tani ka filluar të ketë efekt pozitiv të 
ndjeshëm për barazinë gjinore në qeverisjen e të drejtave mbi tokën.

Të mbështetet hyrja e efetkshme dhe e qëndrueshme në fushat teknike të sektorit të tokës për gratë dhe për burrat, 
përfshirë edhe përmes veprimit afirmativ në periudhën afatshkurtër deri në afatmesme.

Të mblidhen dhe shpërndahen të dhëna të zbërthyera sipas gjinive në të gjitha institucionet dhe projektet e 
administrimit të tokës, përfshirë edhe për personelin.

Të organizohet dhe zhvillohet kapaciteti teknik i grave në sektorin e tokës përmes arsimit profesional, formimit dhe 
rrjeteve profesionale, përfshirë edhe shoqatat e gjeeodeteve gra. 

Të identifikohen kampionet dhe të promovohen gratë që shërbejnë si shembull dhe si orientuese.

Të zhvillohet trajnimi në punë për të rritur kapacitetin e institucioneve shkencore dhe teknike për të mbështetur 
zhvillimin e karrierës së grave, për shembull përmes përvojës praktike në terren pas përfundimit të universitetit.

Të ndihmohet lëvizshmëria e grave mes roleve të ndryshme teknike në administrimin e tokës, për të përmirësuar njohuritë 
e tyre lidhur me spektrin e plotë të punës në administrimin e tokës ndërsa i ngjiten shkallës së karrierës profesionale.

Të organizohet trajnim gjinor, rritje e kapaciteteve dhe ndërgjegjësim si për profesionistet ashtu edhe për profesionistët 
në sektorin e tokës.

Të hartohet një strategji për inkorporimin e shqetësimeve dhe përvojave si të grave ashtu edhe të burrave në hartimin, 
zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e projekteve në të gjitha aspektet teknike të administrimit të tokës.

Të jepet mbështetje dhe shërbime të mjaftueshme për gratë që të punojnë në terren.

MOS HARRONI! 
Barazia gjinore në administrimin e tokës nuk do të arrihet nëse gratë nuk do të mund të marrin pjesë në aktivitete, teknologji 
dhe sisteme në nivele të barabarta me burrat.

✓
✓

LISTË 
KONTROLLI  3.6:  

Përmirësimi i 
barazisë gjinore 

në administrimin 
e tokës

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✎

✓
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Shënime
6 Debra Fletcher, Rachael Knight, Martha Osorio, Elizabeth Stair, Josephine Stowers-Fiu, Mika Törhönen 
dhe Margret Vidar kanë dhënë kontribute të konsiderueshme për këtë modul gjatë seminarit teknik të 
muajit maj 2011 në Zyrat Qendrore të FAO-s, përfshirë edhe përmes diskutimeve të grupit të punës për 
institucionet.

Institucionet e tokës me përfaqësim dhe pjesëmarrje me barazi gjinore e qeverisin më mirë 
tokën si për gratë ashtu edhe për burrat.

Ekziston nevoja për ta rritur ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë e pjesëmarrjes së 
efektshme si nga gratë ashtu edhe nga burrat në institucionet e qeverisjes së të drejtave mbi 
tokën në të gjitha nivelet, që në nivel qendror e deri në nivel rrethi.

Proceset e decentralizimit krijojnë si mundësi ashtu edhe sfida për qeverisjen me barazi 
gjinore të të drejtave mbi tokën.

Në qeverisjen e përgjegjshme me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën rol luajnë edhe 
institucione të tilla si ato të administrimit të baseneve ujëmbledhëse, ujitjes dhe kullotave.

Institucionet zakonore të administrimit të tokës mund të kenë një rol shumë të rëndësishëm 
në influencimin e ndryshimeve në drejtim të praktikave zakonore me më shumë barazi gjinore.

Mund të duhen masa konkrete për rritjen e kapaciteteve për të mbështetur punonjëset 
femra në institucionet e tokës në të gjitha nivelet. Mirë është të shqyrtohet dhe zhvillohet 
vazhdimisht kapaciteti institucionel për të trajtuar barazinë gjinore në qeverisjen e të 
drejtave mbi tokën.

Mund të duhen masa konkrete për rritjen e kapaciteteve për të mbështetur punonjëset 
femra në institucionet e tokës në të gjitha nivelet. Mirë është të shqyrtohet dhe zhvillohet 
vazhdimisht kapaciteti institucionel për të trajtuar barazinë gjinore në qeverisjen e të 
drejtave mbi tokën.

Ekziston nevoja për pjesëmarrje me barazi gjinore në aspektet teknike të qeverisjes së të 
drejtave mbi tokën: aktivitetet, teknologjitë dhe sistemet e administrimit të tokës, për të 
qenë në harmoni me interesat e të gjithëve, gra dhe burra.

Përmbledhje e 
mesazheve kyçe 
për institucionet 

Tregues të sugjeruar  
monitorimi 
për institucionet 

•	 % e grave dhe burrave në institucionet qendrore të administrimit të tokës.
•	 % e grave dhe burrave në institucionet në nivel rrethi të administrimit të tokës.
•	 % e grave dhe burrave në institucionet vendore të administrimit të tokës.
•	 % e grave dhe burrave në institucionet zakonore të tokës dhe institucione të tjera vendore 

të lidhura me tokën. 
•	 Numri i nëpunësve të tokës që sensibilizohen dhe trajnohen për çështjet gjinore.
•	 Numri i institucioneve zakonore dhe institucioneve të tjera vendore që trajnohen dhe 

sensibilizohen për çështjet gjinore dhe ato të tokës.
•	 Numri i nismave për heqjen e barrierave për drejtësinë mbi token për gratë.
•	 % e grave dhe burrave që marrin mbështetje ligjore në çështjet për token në sistemin zyrtar 

të drejtësisë.
•	 % e mosmarrëveshjeve lidhur me drejtat e grave mbi token dhe pronën dhe mekanizmat 

alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve.
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MODULI 4: Çështjet teknike
Përmirësimi i barazisë gjinore në qasjet, metodat dhe 
teknologjitë e administrimit të tokës

Hyrje7

Administrimi i tokës kërkon marrjen parasysh të dy çështjeve kryesore gjinore: i) 
sa i trajton nevojat, interesat dhe shqetësimet e grave ndërtimi i aktiviteteve të 
administrimit të tokës, dhe ii) si mund të marrin pjesë në mënyrë të barabartë gratë 
në aktivitetet e administrimit të tokës.

Nevoja për të trajtuar barazinë gjinore në aktivitetet, teknologjitë dhe sistemet e 
administrimit të tokës mbështetet nga të gjitha Udhëzimet (shih shembujt në Kutinë 4.1).

Sigurimi dhe shpërndarja e të drejtave mbi tokën

7.4 Shtetet të sigurojnë që gratë dhe burrat të gëzojnë të njëjtat të drejta në kuadër të të drejtave 
mbi burimet të njohura rishtazi, dhe që këto të drejta të pasqyrohen në evidenca. … Të përdoren 
qasje të përshtatura me vendin, për të rritur transparencën kur krijohen fillimisht evidencat e të 
drejtave mbi burimet, përfshirë edhe hedhjen në hartë të këtyre të drejtave.

10.3 Kurdo që shtetet parashikojnë njohje ligjore të të drejtave jozyrtare mbi burimet, kjo të bëhet 
përmes proceseve me pjesëmarrje  dhe ndjeshmëri gjinore, duke treguar vëmendje të veçantë për 
mbajtësit e të drejtave mbi burimet. 

11.6 Shtetet të vendosin masa mbrojtëse për të mbrojtur të drejtat legjitime mbi burimet të 
bashkëshortëve, anëtarëve të familjes dhe personave të tjerë që nuk figurojnë si mbajtës të të 
drejtave mbi burimet në sistemet e regjistrimit, siç janë zyrat e regjistrimit të tokës.

7.1 Kur shtetet njohin ose shpërndajnë të drejta mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet, ato të 
vendosin, në përputhje me legjislacionin e brendshëm, masa mbrojtëse për të shmangur shkeljen 
apo shuarjen e të drejtave të të tjerëve mbi burimet, përfshirë edhe të drejtat legjitime mbi burimet 
të cilat aktualisht nuk mbrohen me ligj. Në veçanti, masat mbrojtëse të mbrojnë gratë dhe personat 
e pambrojtur të cilët mbajnë të drejta të prejardhura, siç janë të drejtat e vjeljes.

Regjistrimi i të drejtave mbi tokën

17.3 Shtetet të bëjnë përpjekje maksimale për të siguruar që të gjithë të mund t’i regjistrojnë të 
drejtat e tyre mbi burimet dhe të marrin informacion pa asnjë diskriminim për asnjë arsye. 

Rregullimi i territorit 

20.2 Shtetet të hartojnë, përmes konsultimeve dhe pjesëmarrjes, dhe publikojnë politika dhe ligje 
të ndjeshme ndaj çështjeve gjinore, për rregullimin e territorit. 

20.3 Shtetet të sigurojnë që rregullimi i territorit të kryhet në mënyrë të atillë që të pranojë 
marrëdhëniet e ndërlidhura mes tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve dhe përdorimeve të tyre, 
përfshirë edhe aspektet gjinore të përdorimeve të tyre. 

Kthimi i tokës

14.4 Shtetet të hartojnë politika dhe ligje me ndjeshmëri gjinore që parashikojnë procese të qarta 
e transparente për kthimin. Informacioni për procedurat e kthimit të shpërndahet gjerësisht në 
gjuhët e zbatueshme. Pretenduesve t’u jepet asistencë adekuate, duke përfshirë edhe përmes 
ndihmës juridike dhe parajuridike, gjatë gjithë procesit. 

Burimi: FAO, 2012b.

KUTIA 4.1:  
Barazia gjinore, 
çështjet teknike 
dhe Udhëzimet
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Reformat e rishpërndarjes
15.5 Kur shtetet vendosin të zbatojnë reforma të rishpërndarjes, të përcaktojnë qartë objektivat e 
reformës dhe të bëjnë të ditur se cila tokë përjashtohet nga kjo rishpërndarje. Të përcaktohen qartë 
përfituesit e synuar, siç janë familjet që përfshijnë ata që kërkojnë kopshte pyjore, gratë, banorët e 
zonave informale, përdoruesit e kullotave, grupet që kanë qenë historikisht në pozita të pambrojtura, 
grupet në rrezik përjashtimi social, të rinjtë, popujt indigjenë, mbledhësit e produkteve natyrore dhe 
prodhuesit e vegjël të ushqimeve.

Çështje të përgjithshme 
të administrimit të tokës8

Disa prej pengesave që hasen më shpesh nga qeverisja me barazi gjinore e të drejtave 
mbi tokën rrjedhin nga vlerat me rrënjë të thella në shoqëri (prezantim nga Renée 
Giovarelli në seminarin teknik të muajit maj 2011):
•	 Në mbarë botën, shumica e punonjësve të administrimit të tokës dhe zbatuesve 

të projekteve janë burra. Për pasojë, gratë nuk marrin pjesë ose nuk janë të 
pranishme në aktivitetet e projekteve në terren, siç është caktimi i sinorëve apo 
vlerësimi (shih Modulin 3).

•	 Shpesh, gratë nuk përfshihen në hartimin e projekteve apo përfitimeve të 
aktiviteteve të projekteve, siç është mundësia për kreditim apo shërbimet e 
komunitetit.

•	 Shpesh, gratë kanë më pak njohuri se burrat për çështjet e të drejtave mbi 
tokën dhe qeverisjes së tyre të cilat preken nga një projekt, apo për rrjedhojat 
e mundshme të projekteve për rregullimet ekzistuese të të drejtave mbi tokën 
apo praktikat ekzistuese të qeverisjes së tyre.

•	 Punonjësit e administrimit të tokës dhe zbatuesit e projekteve që bëhen me 
fonde të donatorëve mund të mos jenë plotësisht në dijeni të aspekteve 
shoqërore dhe kulturore të të drejtave mbi tokën në zonat ku punojnë.

Është e rëndësishme të sigurohet që të gjitha aktivitetet e administrimit të tokës të 
integrojnë çështjet e barazisë gjinore duke mbajtur në konsideratë të gjithë gamën 
e plotë të çështjeve gjinore gjatë hartimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të 
projektit (Banka Botërore/FAO/IFAD, 2009a: 130–132). Çështjet që duhen trajtuar 
varen nga detyra konkrete dhe nga kushtet e vendit, por ka shumë shembuj të 
praktikës së mirë që mund të ndiqen, disa prej të cilave përshkruhen në Kutinë 4.2.

Nxjerrja e titujve të përbashkët
Në Indi, programet për blerjen e tokës për t’u punuar ndihmojnë familjet fshatare pa tokë të 
marrin parcela të vogla për të siguruar shtrehim dhe ekonomi të vogla familjare nën kontrollin 
e grave. Pjesëmarrja e plotë e përfituesve, që nga identifikimi i tokës së përshtatshme deri tek 
hartimi i planeve të zhvillimit të tokës, ka kontribuar në zbatimin me sukses të projektit. Shumë 
prej programeve lëshojnë tituj të përbashkët mbi tokën për të dy bashkëshortët, ndonjëherë 
duke vendosur të parin emrin e gruas. Të tjerë ua lëshojnë titujt e tokës vetëm grave. Suksesin e 
ndihmon ndërgjegjësimi i komuniteteve dhe autoriteteve për çështjet e barazisë gjinore.
Në Kamboxhia, në Projektin e Administrimit Shtesë të Tokës, në 2002–2007, 78 për qind e 
titujve të rinj u janë lëshuar bashkërisht bashkëshortëve. Projekti synonte përmirësimin e 
statusit të përgjithshëm shoqëror dhe ekonomik të grave. Për të nxitur qëndrueshmërinë 
në periudhën afatgjatë, është lidhur me projektet e tjera të zhvillimit, si projekti për 
sigurimin e mundësisë për kdreditim dhe shërbime bujqësore për gratë. Një vlerësim social, 
i kryer përpara zbatimit të projektit, ndoqi një qasje gjinore ndaj të drejtave mbi tokën dhe 
shqetësimet gjinore u integruan në skemën e projektit. Pjesëmarrja e grave u theksua si 
gjatë fazës së hartimit ashtu edhe gjatë zbatimit. Projekti zhvilloi fushata të gjithanshme me 
punë afruese me publikun, përmes seancave të shpeshta për rritjen e ndërgjegjësimit gjinor

KUTIA 4.2:  
Praktika e mirë 

për barazinë 
gjinore në 

projektet për 
tokën
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ku janë përfshirë si gratë ashtu edhe burrat, si edhe nëpunësit e administrimit të tokës në të gjtiha 
nivelet. Gratë kanë qenë në qendër të vëmendjes, për shkak të shkallës më të lartë të mungesës së 
njohurive dhe edukimit për të drejtat mbi tokën. Projekti kontraktoi edhe këshilltarë gjinorë për të 
punuar me ekipin zbatues.

Në Etiopi, pas publikimit të Deklaratës për Përdorimin dhe Administrimin e Tokës në rajonin Amhara 
në 2000, Zyra Rajonale e Burimeve Natyrore dhe Tokës hartoi një strategji zbatimi dhe udhëzimet 
ku përcaktoheshin përgjegjësitë dhe detyrat e aktorëve të ndryshëm në regjistrimin e të drejtave 
të tokës. Udhëzimet parashikonin që regjistrimi i përbashkët i titullit të tokës të përfshijë emrat 
dhe fotografitë e të dy bashkëshortëve në certifikatë dhe që bashkëshortët të jenë të detyruar të 
nënshkruajnë për certifikatën e titullit përpara se t’i jepet familjes. Këto parashikime ndihmojnë 
për të siguruar barazi gjinore në regjistrimin e të drejtave mbi tokën, megjithëse rrethet kanë 
nevojë për mbështetje të mëtejshme për integrimin e çështjeve gjinore në operacionet e tyre dhe 
për hartimin e programeve për ta përmirësuar barazinë gjinore në bazë.

Në Honduras, Projekti i Zhvillimit Bujqësor në Luginën e Guajapës, i financuar nga Këshilli 
Ndëramerikan për Zhvillimin Bujqësor, punoi me Agjencinë e Lëshimit të Titujve në Honduras për 
të përfshirë emrat e grave në titujt e tokës, përkundër kufizimeve në legjislacionin përkatës dhe 
praktika e trashëgimisë dhe pasurisë bashkëshortore, të cilat i përjashtonin gratë. Projekti pati 
sukses sepse i shqyrtoi procedurat e dhënies së titujve për t’i bërë më të arritshe për gratë dhe 
sepse zhvilloi trajnim gjinor për projektin, agjencinë e titujve dhe stafin e pushtetit publik dhe 
vendor.

Edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut

Në Xhamajka, puna e Agjencisë Kombëtare të Tokës (NLA) për edukimin e publikut mbështet  
qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën. Për shembull, NLA organizon turne nëpër 
të gjithë vendin, sidomos ditëve të pazarit, kur ka të ngjarë që gratë nga fshati ndodhen në qytet. 
Gjatë këtyre turneve, NLA jep informacion dhe mban prezantime përpara grupeve dhe individëve. 
Temat përfshijnë përfitimet e lënies së testamentit, regjistrimin e emrave në pasurinë e partnerit, 
vënien në rregulla të të drejtave ekzistuese mbi burimet, regjistrimin dhe nxjerrjen e titullit për 
tokën e blerë. Në seanca mori pjesë stafi i Programit të Administrimit të Tokës, në Xhamajkë. NLA 
ofroi informacion përmes fletëpalosjeve, materialeve të tjera të shtypura dhe internetit.

Përcaktimi në hartë me pjesëmarrje 

Në Mozambik, është përdorur qasja e FAO-s e zhvillimit territorial me pjesëmarrje dhe negocim 
(PNTD), për caktimin e kufije të tokës komunale. Anëtarët e komunitetit, përfshirë edhe grupe 
të veçanta të grave dhe burrave, prodhuan hartat gjatë një procesi konsultimi me pjesëmarrje. 
Versioni përfundimtar i hartës u miratua më pas dhe u regjistrua në kadastër pas diskutimeve 
me komunitetet fqinje. FAO e ka integruar kohët e fundit qasjen PNTD dhe qasjen e analizës 
shoqërore, ekonomike dhe gjinore (SEAGA) në udhëzimet për përmirësimin e barazisë gjinore në 
çështjet territoriale, për të nxitur përdorimin e metodikave dhe mjeteve me ndjeshmëri gjinore 
dhe pjesëmarrje, në proceset e negocimit që kanë të bëjnë me pasjen dhe përdorimin e tokës dhe 
burimeve natyrore.

Burimet: Prezantim nga 
Elizabeth Stair’për tokën 
dhe përkatësinë gjinore, 
konteksti i Xhamajkës, në 
seminarin teknik të muajit 
maj 2011; Giovarelli dhe 
Lastarria-Cornhiel, 2006; 
Banka Botërore/FAO/IFAD,
2009a:139–140 dhe145; 
Teklu, 2005; FAO, 2012a.

Të zhvillohet njohuria për sistemin vendor të të drejtave mbi burimet dhe parashikimet që ka 
për gratë. Të tregohet kujdes se shumica e këtij informacioni nuk gjendet me shkrim. 
Të verifikohen kufizimet e ligjeve, politikave dhe rregulloreve përkatëse lidhur me barazinë 
gjinore.
Të bëhen analiza sociale prpara zbatimit të projektit, përfshirë edhe strukturën e familjes; 
përfaqësimin e grave në çështjet e tokës, fuqinë vendimmarrëse dhe rolet në familje dhe 
shoqëri të tyre; dhe modelet e trashëgimisë, martesës dhe divorcit.
Të vendosen gratë si përfituese të projektit dhe të pyeten se për çfarë kanë nevojë dhe çfarë 
kufizimesh shohin në administrimin me barazi gjinore të tokës.
Të hartohen udhëzime për zbatimn në gjuhën a gjuhët vendore, me përfaqësimin dhe 
pjesëmarrjen aktive të grave.
Të vendoset një sistem monitorimi i ndjeshëm ndaj çështjeve gjinore, me tregues gjinorë, qysh 
në fillim.
Të merret një këshilltar apo pikë kontakti për çështjet gjinore për të punuar me ekipin e 
zbatimit.

✓

✓

✓

✓

LISTË 
KONTROLLI 4.1: 
Nxitja e barazisë 
gjinore në 
projektet e 
administrimit të 
tokës 

✓

✓
✓

✎
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Të lidhen aktivitetet e administrimit të tokës me projektet e tjera, siç janë ato për sigurimin 
e mundësisë për kreditim dhe shërbime bujqësore për gratë.

Të nxitet përdorimi i metodika dhe mjeteve me pjesëmarrje dhe ndjeshmëri gjinore në 
rregullimin e mundësisë për të pasur dhe përdorur tokë dhe burime natyrore.

Kur planifikohen trajnime, fushata komunikimi dhe ndërgjegjësim, të mbahen në konsideratë 
faktorët e veçantë të vendit, siç janë gjuhët dhe zakonet, të cilat mund ta pengojnë 
pjesëmarrjen në aktivitete për grupet e ndryshme të grave dhe burrave. 

Të bëhet trajnim ndërgjegjësues për gratë dhe burrat, stafin e projekteve dhe nëpunësit në 
administrimin e tokës, të ofrohen seanca të veçanta trajnimi për gratë sipas nevojës.

Të bëhen fushata të gjithanshme të afrimit me publikun dhe punë edukuese që i vendos 
njësoj në objektiv burrat dhe gratë. 

Të mbahen në konsideratë kufizimet gjuhësore, analfabetizmi dhe mungesa e informimit 
dhe transportit, sidomos për gratë. 

Aty ku përdoren dokumente kombëtare të identifikimit, të përfshihet një komponent për të 
ndihmuar gratë dhe burrat për marrjen e këtyre dokumenteve. 

Të ofrohen fletëpalosje, video, programe në radio, artikuj në gazeta dhe hapësira në internet, 
që fokusohen tek gjendja e grave dhe përdorin kontekste që njihen dhe lidhen me to, siç 
është përdorimi i figurave femërore në ilustrime.

Të instalohen sisteme vlerësimi me ndjeshmëri gjinore dhe të merren praktikat më të mira 
dhe të dhëna të zbërthyera sipas gjinore për të ndjekur efektet afatgjata për barazinë gjinore.

Burimet: Prezantim 
i Dalal Alnaggar për 

zhvillimin e gjeodezisë 
dhe teknologjive të tokës 

me barazi gjinore në 
rajonin arab, në seminarin 

teknik të muajit maj 
2011; dhe prezantim 

nga Kate Dalrymple për 
çështjet gjinore dhe 

teknoligjike në projektet 
e adminsitrimit të tokës 

në Azinë Juglindore dhe 
Paqësor në seminarin 

teknik të muajit maj 2011.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Regjistrimi i të drejtave mbi burimet

Siguria e të drejtave mbi tokën mund të mbrohet në forma të ndryshme që i bëjnë të 
qarta të drejtat e përdoruesve dhe pronarëve të tokës, titujt zyrtarë, kontrata të qarta 
afatgjajta qiraje, marrëveshje të besueshme për qiranë ose njohja zyrtare e të drejtave 
zakonore apo jozyrtare legjitime, me mekanizma të arritshme dhe të efektshme për 
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Shumë shembuj tregojnë se rritja e sigurisë së të 
drejtave mbi tokën sjell përfitime për individin, familjen dhe komunitetin përmes 
nxitjes së investimeve për ta përmirësuar tokën, shtëpinë dhe komunitetin, çka rrit 
mjetet dhe standardet e jetesës (UN-HABITAT, 2008: 8). Kutia 4.3 përshkruan çështjet 
e barazisë gjinore që kanë dalë gjatë regjistrimit zyrtar të të drejtave tradicionale në 
Afrikën e Jugut.

Një material diskutimi i vitit 1997 për politikën e tokës në Afrikën e Jugut thekson rrezikun 
që lind nga të drejtat e zyrtarizuara de fakto (tradicionale), në bazë të të cilave një titull toke 
zakonisht merret vetëm nga një person, edhe pse të drejtat de fakto i zotërojnë më shumë 
se një person. “Personat që më parë kanë qenë të barabartë në pasigurinë e tyre tani janë të 
përçarë kur siguria i jepet një personi, përgjithësisht një kryefamiljari. Përvoja ka treguar se 
shpesh janë gratë dhe të moshuarit ata që i humbasin të drejtat në këtë proces” (Departamenti 
për Çështjet e Tokës, Afrika e Jugut, 1997: 65). “Për shembull, lejet e shfrytëzimit në përgjithësi 
u jepen kryefamiljarëve. Nëse në bazë të kësaj lëshohet certifikata e pronësisë, gjithmonë kjo 
i jepet kryefamiljarit. Është shpesh ai personi që është larguar të punojë në qytet dhe mund 
të ketë krijuar edhe familje tjetër atje. Nëse e merr certifikatën e pronësisë, atëherë kjo e nxit 
ta shesë tokën dhe ta lërë familjen e parë të pambrojtur” (Departamenti për Çështjet e Tokës, 
Afrika e Jugut, 1997: 68).
Në bazë të këtyre përvojave, materiali për diskutim siguron që gratë të kenë mbrojtje të 
gjithanshme përmes futjes së formave të reja të pasurisë dhe procedurave për “zyrtarizimin” 
e të drejtave de fakto. “Reforma e të drejtave mbi tokën ofron mundësi të rëndësishme për ta 
futur mbrojtjen e të drejtave të grave në format e reja të pronësisë që po zhvillohen, sidomos 
në sistemet e të drejtave familjare dhe pronësisë në grup” (Departamenti për Çështjet e Tokës, 
Afrika e Jugut, 1997: 68).

Burimet: Departamenti 
për Çështjet e Tokës i 

Afrikës së Jugut, 1997: 65 
dhe 68; Banka Botërore/

FAO/IFAD, 2009: 456.

KUTIA 4.3:  
Sigurimi i 

barazisë gjinore 
në zyrtarizimin 

e të drejtave 
tradicionale 
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Vlerësimi i tokës, dhënia e titujve dhe 
regjistrimi9 
Vlerësimi dhe regjistrimi i tokës janë aktivitete qendrore të administrimit 
të tokës për regjistrimin e të drejtave të tokës në shumicën e vendeve. 
Teknologjitë moderne që janë të lehta në pëdorim, për vlerësimin 
dhe regjistrimin e tokës, ndihmojnë në trajnimin e shpejtë dhe efikas 
në terren si për gratë ashtu edhe për burrat në proceset teknike të 
pëditshme të administrimit të tokës dhe qeverisjes së të drejtave mbi 
tokën. Shpesh, teknologjitë moderne janë të lehta për t’u përdorur dhe 
i ulin kostot, duke mbështetur kështu barazinë gjinore përmes bërjes 
më të përballueshme dhe të arritshme për një grup të gjerë njerëzish 
aktivitetet teknike. Për rrjedhojë, rritja e barazisë gjinore në aspektet 
teknike të administrimit të tokës është një objektiv i arritshëm.

Për shembull, sistemi i sofistikuar i përcaktimit global të 
vendndodhjes (GPS) është teknologji e thjeshtë për t’u përdorur në 
terren përmes pajisjeve GPS të dorës që mundësojnë nivelet e duhura 
të saktësisë. Në një projekt të zyrtarizimit të të drejtave të tokës në 
Gana, hetimet në terren nëpër fshtara janë kryer përgjithësisht nga gra 
të trajnuara në vend, të cilat shkuan derë më derë për të intervistuar 
njerëzit dhe dokumentuar të drejtat e tyre mbi tokën dhe kufijtë e 
parcelave me kompjuter dhe pajisje GPS dore. Kjo e bëri më efikas 
procesin e regjistrimit sepse të dhënat hidheshin automatikisht nga 
terreni drejt e në sistemin informatik të tokës. Siç u pa në këtë projekt, 
gratë e kanë edhe më të lehtë të flasin për tokën me një profesioniste 
grua, e jo me një burrë (prezantimet nga Rebecca Sittie dhe Nigel 
Edmead në seminarin teknik të muajit maj 2011; komunikim personal 
me Rebecca Sittie).

Teknologjia GPS është një mjet i rëndësishëm edhe në mbështetje të 
bërjes së hartave me pjesëmarrje, për një rregullim me barazi gjinore të 
territorit, sikurse e ilustron Kutia 4.4 në lidhje me Filipinet.

Hedhja në hartë e parcelave në bazë 
të fotografive ajrore apo pamjeve 
satelitore është më e lehtë të kuptohet 
nga i gjithë komunitetit. Njerëzve 
nuk u duhet trajnim i posaçëm për 
të arritur të identifikojnë pemën apo 
bimët që shënon sinorin e tokës së 
tyre, në një foto ajrore apo pamje 
satelitore. Kjo mënyrë e hedhjes së 
parcelave në hartë mund të jetë pra 
një mënyrë fuqizuese, e arritshme 
dhe me barazi gjinore për regjistrimin 
e të drejtave mbi tokën. Hedhja e 
parcelave në hartë zakonisht bazohet 
në të dhënat dhe njohuritë lokale për 
kufijtë e tokave, sidomos nga fqinjët 
dhe komuniteti, të cilët duhet të jenë 
të pranishëm kur shënohen kufijtë e 
një sipërfaqeje.

KUTIA 4.4: 
Bërja e hartave 
me pjesëmarrje 
në komunitet 
përmes 
teknologjisë 
GPS 
Burimi: Seema Gaikwad, 
komunikim personal.

Shoqata për Zhvillim Ndërkulturor në Filipine (PAFID) i mbështet 
komunitetet indigjene për krijimin me pjesëmarrje të hartave 3-D dhe për 
paraqitjen e pretendimeve për tokat dhe burimet e trashëguara nga të 
parët e tyre. Ky proces e përfshin të gjithë komunitetin. Si gratë ashtu edhe 
burrat marrin trajnim për teknologjinë GPS dhe marrin pjesë në përcaktimin 
në hartë të burimeve dhe hartat që dalin nga ky proces varen nga njohuria 
e përbashkët e tyre për sipërfaqen e vlerësuar. Sidomos të rinjtë mësojnë 
me dëshirë, ngaqë kanë më shumë besim tek vetja sa i takon eksplorimit 
dhe përdorimit të pajisjeve të reja. PAFID ka trajnuar mbi 148 indigjenë për 
përdorimin e teknologjisë GPS në verifikimin dhe identifikimin në terren të 
pikave mbështetëse për komunitetin. Si rrjedhojë, popullsia Mangyan  e 
ishullit Mindoro ka zhvilluar një kuptim të ri për GPS në gjuhën e vet, duke e 
quajtur atë “Gamit Pang-Sukat”, pra “mjet për matje”.
Gratë që kanë marrë pjesë në procesin e bërjes së hartave 3-D identifikuan 
burimet e ujit të pijshëm dhe vendndodhjet e klinikave dhe shkollave. Gjatë 
procesit, gratë kanë të njëjtin trajtim me burrat sa i takon vendimmarrjes 
në komunitetit se cilat të dhëna të përfshihen në hartat 3-D. Gratë dhe 
burrat kanë mundësi të barbarta edhe për përdorimin e hartave. Gratë 
marrin pjesë që në konstruksionin e parë të modelit për kodifikimin dhe 
interpretimin e të dhënave.
Në 2003, PAFID-it iu kërkuar ta eksportonte qasjen me pjesëmarrje për 
hartat 3-D në vende të tjera dhe për të bërë seanca trajnimi në Indi dhe 
Mianmar.



QEVERISJA E TOKËS PËR GRATË DHE BURRAT72

Në Gana, numri i dokumenteve të regjistruara nga gratë në emër të tyre në sistemin e regjistrimit 
të tapive është rritur ndjeshëm nga viti 2005, kur kishte vetëm 2 zyra të regjistrimit të tokës në 
gjithë vendin, në vitin 2006, kur u decentralizua administrimi i tokës dhe u hapën më shumë 
zyra të regjistrimit jashtë kryeqytetit (shih figurën, më poshtë). Decentralizimi u shoqërua me një 
fushatë të ndërgjegjësimit të publikut, ku informoheshin gratë dhe burrat për hapjen e zyrave të 
reja të regjistrimit të tapive në të cilat mund të regjistronin dokumentet.

Bërja më i arritshëm dhe me barazi gjinore 
regjistrimi dhe dhënia e titujve të tokës 

Institucioneve të administrimit të tokës në shumë vende në zhvillim u mungojnë 
kapaciteti në zyra dhe personel. Ato mund të jenë larg nga komunitetet në fshat dhe 
kanë buxhete e burime të kufizuara për të shkuar në terren. Nga ana e tyre, fshatarët 
mund ta kenë të vështirë arritjen e zyrave të administrimit të tokës për shkak të 
mungesës së transportit, rrugëve të mira apo mjeteve monetare, sidomos në rastin e 
grave që, në shumë shoqëri, kanë më pak mundësi për të udhëtuar se burrat. Një mënyrë 
për ta bërë regjistrimin e tokës më të arritshëm për gratë është përmes decentralizimit të 
institucioneve të administrimit të tokës, siç e përshkruan rastin e Ganës Kutia 4.5.
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Edhe tarifat dhe taksat e shërbimeve të regjistrimit të tokës ndikojnë në arritshmërinë 
e tyre nga gratë, sikurse e tregon shembulli i paraqitur në Kutinë 4.6.

Në Nepal, qeveria ka miratuar një direktivë që heq një pjesë të tarifës së regjistrimit të tokës kur 
toka regjistrohet në emër të një gruaje. Përjashtimi filloi me 10 për qind në 2006, duke u rritur në 
20 për qind në 2007 dhe 25 për qind në 2009. (Tani po kërkohet një përjashtim prej 50 për qind). 
Si rezultat, sasia e tokës së regjistruar në emër të grave është më se trefishuar, megjithëse është e 
vështirë të dihet nëse kjo rritje ka sjellë apo jo në praktikë të drejta më të sigurta të tokës për gratë.

Në dy projekte në Gana, kostot e regjistrimit janë ulur ndjeshëm për t’i nxitur njerëzit ta regjistrojnë 
tokën. Projekti i qeverisë (me fonde të Bankës Botërore) për administrimin e tokës e uli koston e 
regjistrimit të titujve në qytet në rreth një të katërtën e kostos normale. Në projektin e regjistrimit 
të rregullt në fshat (që përshkruhet në Kutinë 5.2), qeveria ka miratuar një përjashtim nga pagimi 
i pullës së taksës dhe Llogaria e Sfidës së Mijëvjeçarit mbuloi kostot gjithsej të dokumentacionit, 
vlerësimit në terren dhe hedhjes në hartë, regjistrimit dhe tarifave ligjore. Megjithëse ngrihen 
pikëpyetje lidhur me qëndrueshmërinë e mbështetjes së këtij lloji, ka të ngjarë që kjo të jetë një 
instrument i rëndësishëm për rritjen e barazisë gjinore në regjistrimin dhe administrimin e tokës 
gjatë shtrirjes së regjistrimit të rregullt në të gjitha zonat rurale të Ganës.

Në Kirgizstan, kostoja e regjsitrimit të pronave dhe tokës është identifikuar si pengesë madhore për 
gratë, përkundër sistemit shembullor që ka ky vend për regjistrimin e të gjithë bashkëpronarëve.

KUTIA 4.6:  
Trajtimi i taksave 

të regjistrimit për 
të mbështetur 

barazinë gjinore në 
administrimin e tokës

Burimet: Prezantim nga Seema 
Gaikwad mbi përvojat aziatike 

të angazhimit të shoqërisë 
civile në proceset e politikave 
mbi tokën dhe prezantim nga 

Rebecca Sittie për çështjet 
gjinore në administrimin dhe 

zbatimin e regjistrimit në 
tokës në Ganë, të mbajtur në 

seminarin teknik të muajit maj 
2011; Undeland, 2012.

KUTIA 4.5:  
Bërja më i 

arritshëm për 
gratë regjistrimi 

i tokës 
Burimi: Prezantim nga 

Rebecca Sittie për 
çështjet gjinore në 
administrimin dhe 

zbatimin e regjistrimit 
në tokës në Ganë, të 

mbajtur në seminarin 
teknik të muajit maj 2011 
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Përpara regjistrimit të tokës, të kryhet një analizë e të drejtave ekzistuese, me fokusin tek 
të drejtat e grave (të regjistruara dhe jo të regjistruara) dhe e modeleve të trashëgimisë, 
martesës dhe divorcit.
Të hartohen udhëzime zbatimi dhe manuale për punonjësit në terren dhe të sigurohet 
pjesëmarrja e grave.
Të instalohet një sistem monitorimi me ndjeshmëri gjinor, duke përfshirë edhe treguesit 
gjinorë.
Të vendosen në objektiv kryefamiljaret për regjistrimin e tokës dhe të pyeten se cilat janë 
nevojat e tyre dhe ku i shohin pengesat ndaj nxjerrjes së titujve të tokës.

Të promovohet pjesëmarrja e operatoreve femra në procesin e regjistrimit.

Të promovohet nxjerrja e titujve të përbashkët dhe regjistrimi i grave si pronare të vetme të tokës.

Të hartohet sistemi informatik dhe bazat e të dhënave për tokën për të përfshirë hapat që 
sigurojnë vënien në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore në lidhje me barazinë gjinore.
Të mbështetet hedhja në harta e parcelave në bazë të dëshmive dhe njohurive lokale 
për kufijtë e tokave, duke siguruar praninë e grave (përfshirë edhe gratë nga familjet me 
kryefamiljarë meshkuj), fqinjët dhe anëtarët e tjerë të komunitetit në proceset e përcaktimit 
të kufijve.
Të decentralizohen zyrat e regjistrimit të tokës për t’i bërë më të arritshme për komunitetet 
në fshat. 
Të ndërthuren veprimtaritë e nxjerrjes së titujve për tokat me projekte të zhvillimit ekonomik, 
siç janë shërbimet bujqësore, zhvillimi i bizneseve të vogla apo mikro-kreditë.
Të mbahen tarifat e ulëta për të ndihmuar arritjen e shërbimeve për gratë dhe grupet e tjera 
të pambrojtura.
Të bëhen fushata të ndërgjegjësimit të publikut që vendosin gratë në objektiv, duke 
i informuar për rëndësinë e të drejtave mbi tokën dhe regjistrimin e saj, ku mund të 
regjistrohen të drejtat dhe me çfarë kushtesh – tarifat e shërbimit, nevoja për dëshmi, etj.

Të mbahen në konsideratë analfabetizmi dhe mungesa e informacionit dhe transportit.

Të jepen fletëpalsoje, video, transmetime radiofonike, gazeta dhe hapësira në internet për 
gratë, të cilat mund të duhet të organizohen ndryshe nga ato që u jepen burrave.

Të verifikohet që titujt janë të saktë dhe që janë shënuar ligjërisht në tituj të gjithë pronarët.

Të sigurohet që titujt t’u jepen njëherazi grave dhe burrave që janë pronarë.

Të ndihmohet procesi i ankimit për gratë, duke vendosur lidhjet me juristët dhe parajuristët 
që mund të ofrojnë asistencë specifike.
Të instalohen sisteme vlerësimi me ndjeshmëri gjinore dhe të mblidhen praktikat më të 
mira dhe të dhëna të zbërthyera sipas gjinive për të monitoruar efektet afatgjata të barazisë 
gjinore.
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Burimi: Prezantim i Dalal 
Alnaggar për zhvillimin e 
gjeodezisë dhe teknologjive 
të tokës me barazi gjinore në 
rajonin arab, në seminarin 
teknik të muajit maj 2011.

LISTË 
KONTROLLI 4.2: 
Përmirësimi i 
barazisë gjinore 
në vlerësimin 
dhe regjistrimin e 
tokës

Alternativat ndaj titujve të tokës 

Orvatjet për të zyrtarizuar të drejtat jozyrtare dhe të drejtat zakonore mbi burimet shpesh 
janë fokusuar tek dhënia e titujve individualë. Nxjerrja e titujve të tokës ka qenë shumë e 
pëlqyer nga shumë agjenci ndërkombëtare, si edhe nga shumë përfitues. Mirëpo, duhet 
treguar kujdes për të siguruar që zyrtarizimi të mos bëjë që gratë të humbasin të drejtat 
dytësore (të drejtat e hyrjes, përdorimit, vjeljes apo kultivimit) që kanë gëzuar sipas të 
drejtës zakonore (Kutia 4.3). Ngaqë komprometon të drejtat para-ekzistuese mbi tokën, 
nxjerrja e titujve mund të rrisë pasigurinë.

Asnjë formë e të drejtave mbi burimet nuk mund të përmbushë nevojat e ndryshme të të 
gjitha grupeve shoqërore. Kur njihet një gamë opsionesh të të drejtave mbi tokën, si gratë 
ashtu edhe burrat nga të gjitha grupet shoqërore kanë më shumë gjasa të përmbushin 
zhvillimin e tregjeve dinamike të tokës (UN-HABITAT, 2008a: 10). Në shumicën e vendeve, 

✎
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të drejtat e ndryshme të tokës dhe llojet e të drejtave mbi burimet përbëjnë një segment 
të pandërprerë (Figura 4.1). Në njërin skaj të këtij segmenti janë format jozyrtare ose të 
paligjshme të të drejtave mbi burimet, siç është njohja de fakto e një vendbanimi jozyrtar 
apo të paligjshëm, apo mbrojtja politike nga dëbimi me forcë. Në mes gjenden të drejtat 
e shfrytëzimit, të drejtat e përbashkëta të përdoruesve, parashkrimi fitues kolektiv, 
koncesionet e posaçme dhe të drejtat zakonore komunale, të cilat mund të jenë jozyrtare 
ose zyrtare. Në skajin tjetër janë bashkëpronësia dhe qiratë e regjistruara, të cilat në formë 
konvencionale quhen llojet “zyrtare” të të drejtave mbi burimet (UN-HABITAT, 2007b: 24).

 
TË DREJTAT 
JOZYRTARE 
MBI TOKËN

TË DREJTAT 
ZYRTARE MBI 

TOKËN

Qasjet e 
perceptuara për 

të drejtat Shfrytëzimi
Parashkrimi

fitues Qiratë

Zakonore Anti-dëbimet Të drejtat në 
grup

Pronësi e plotë

FIGURA 4.1:  
Spektri i të 

drejtave mbi 
tokën

Burimi:  
UN-HABITAT,  
2008a: 8.

Alternativat ndaj lëshimit të titujve (Kutia 4.7) mund të ofrojnë siguri për të drejtat 
mbi burimet, por duhet të zgjidhen sipas kushteve (fshat, peri--urban, qytet, vendbanim 
jozyrtar, etj.). Shkalla me të cilën ofrojnë barazi gjinore këto forma të të drejtave mbi 
burimet është shumë e ndryshueshme, duke qenë se siguria e të drejtave mbi burimet 
që shoqëron secilën prej tyre varet nga disa faktorë. Për shembull, krahasuar me 
pronësinë e plotë, kontratat e qirasë janë më të lira, mund të realizohen më shpejt, janë 
më elastike, mund të lidhen edhe kur ka mosmarrëveshje lidhur me pronësinë e tokës, 
mund të kalohen në një lloj tjetër kontrate sipas nevojës dhe kërkojnë sisteme më të lira 
dhe më të thjeshta teknologjike. Mund të lindë nevoja për masa të tilla si regjistrimi i 
përbashkët i kontratave të qirasë apo regjistrimi i tyre në emrin e të dy bashkëshortëve, 
për të shmangur përjashtimin e grave (Augustinus dhe Benschop, 2003: 4).

Llojet joformale të të drejtave mbi burimet, siç është njohja de fakto e shfrytëzimit 
(përmes patronazhit politik, dëshmisë së pagesës së faturave të shërbimeve komunale, 
dëshmive verbale, të drejtave zakonore të njohura jozyrtarisht, të drejtat e perceptuara 
të sigurta mbi burimet, etj.) janë llojet që hasen më shpesh në lagjet e varfra jashtë 
rregullave urbanistike dhe në vendbanimet jozyrtare. Siguria e të drejtave mbi tokën që 
ofrojnë këto varet shumë nga kushtet e vendit dhe nga fakti nëse shoqërohen apo jo 
me forma të tjera të mbrojtjes nga dëbimi me forcë (Augustinus dhe Benschop, 2003: 4). 
Ato mund të përbëjnë themelin për qasjet rritëse ndaj përmirësimit të të drejtave mbi 
tokën, mbi të cilin këto të drejta të zyrtarizohen dhe zgjerohen me kalimin e kohës. Një 
qasje rritëse mund ta rrisë sigurinë afatshkurtër dhe  afatmesme ndërkohë që autoritetet 
zhvillojnë alternativa më të gjithanshme dhe të ndjeshme ndaj kushteve të vendit (UN-
HABITAT, 2008a: 10–11 dhe 20).
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KUTIA 4.7: 
Alternativat ndaj 
titujve

Siguria dhe shërbimet në Kolumbi

Sistemet e të drejtave zyrtare mbi burimet shpesh konsiderohen thelbësore për të siguruar 
marrjen e shërbimeve publike. Por në Kolumbi legjislacioni u lejon të gjithë shtetasve të marrin 
shërbime të tilla si ujësjellës-kanalizime, energji elektrike, pastrim të ujërave nga stuhitë, 
mbledhje të plehrave, telefoni dhe furnizim me gaz sa kohë që mund të paraqesin dëshmi se 
jetojnë në shtëpinë e tyre dhe mund të paguajnë për shërbimet që marrin. Një gamë sistemesh 
të ndërmjetme të të drejtave mbi burimet (siç është deklarimi i zotërimit, blerjes dhe shitjes së 
të drejtave për përdorim të ardhshëm dhe qiramarrja komunale) shërbejnë si urë në drejtim të 
fuqizimit të të drejtave dhe mbrojtjes nga dëbimi, duke u dhënë mundësi familjeve të varfra të 
kenë strehim relativisht të sigurt e të përballueshëm pavarësisht statusit të të drejtave mbi tokën.

Lejet e shfrytëzimit në Kenia

Këshilli bashkiak i Najrobit vendosi të jepte leje të përkohshme shfrytëzimit (LPSH) për të nxitur 
përdorimin efikas të tokës publike të papërdorur në pika strategjike, siç janë kryqëzimet e rrugëve, 
rrugët në lagjet me densitet të lartë dhe toka e hapur në periferitë urbane. Në bazë të LPSH-ve, 
autoriteti vendor jep tokë për një përdorim produktiv pa hequr dorë nga kontrolli afatgjatë. Leja 
është e ripërtëritshme në mënyrë vjetore dhe marrësit të lejes i lejohet të ndërtojë objekte gjysmë-
permanente. Marrësit e lejeve paguajnë qira vjetore mbi tokën, çka i shton të ardhurat bashkiake. 
Megjithëse ideja ka qenë për krijimin e të ardhurave përmes përdorimit të trojeve tregtare, LPSH-
të ndonjëherë përdoren për qëllime banimi dhe mund të përdoren si shembull edhe gjetkë.

Qiramarrja e përkohshme e tokës në Tailandë

Komunitetet me të ardhura të ulëta në Bangkok kanë zhvilluar një masë praktike me qiradhënësit 
për t’u dhënë atyre mundësi të jetojnë në zona me mundësi të përballueshme për të pasur mundësi 
për mjete jetese. Të varfërit kërkojnë qiradhënës që presin që toka t’u rritet në vlerë përpara se të 
ndërtojnë në të dhe ofrojnë ta marrin me qira në periudhën afatshkurtër deri afatmesme, duke 
paguar aq sa munden. Pronarëve u pëlqen një qira e tillë sepse i mbron nga zaptimi i tokës. Kohët 
e fundit, komunitetet dhe autoritetet kanë shqyrtuar mënyra të ndryshme për t’i shtrirë shërbimet 
bazë në këto vendbanime të përkohshme. Me afrimin e mjeteve të jetesës në pika të tjera, për 
shkak të rritjes urbane, të varfërit mund të negociojnë masa të ngjashme me pronarët në ato zona.

Burimet:  
Aristazabal dhe 
Gomez, 2004; Yahya,
2002; Farfan, 2002.

Çështjet gjinore në projektimin dhe ngritjen e sistemeve 
informatike dhe bazat e të dhënave të tokës10

Megjithëse çështjet gjinore zakonisht nuk integrohen në sistemet informatike dhe 
bazat e të dhënave të tokës, projektimi i çdo sistemi informatik të tokës duhet të 
përshtatet me kuadrin përkatës politik dhe ligjor, përfshirë edhe kuadrin për çështjet 
gjinore. Për shembull, nëse ligji kërkon titull të përbashkët, sistemi të projektohet për 
ta mbështetur këtë kërkesë. Kompjuterizimi i sistemeve informatike të mbajtur me 
dorë e mundëson përfshirjen e çështjeve gjinore, si për shembull përmes futjes së 
mundësisë së regjistrimit të gjinisë së pronarëve, për të mundësuar zbërthimin dhe 
analizën gjinore të të dhënave. Formularët e mbledhjes së të dhënave dhe dokumentet 
e regjistrimit të kenë hapësirën e mjaftueshme për emrat e të gjithë pronarëve dhe 
personave me interesa për tokën.

Bazat e të dhënave dhe sistemet e kompjuterizuara mund të ngrihen me lehtësi për 
të regjistruar të drejtat bashkëshortore, pronësinë e përbashkët të tokës dhe interesat 
që kanë anëtarët e familjes tek toka dhe për të kërkuar depozitimin e vërtetimeve që 
kërkon ligji, dokumente ose informacione të tjera (p.sh. certifikata martese) përpara 
kalimit tek hapi tjetër  në procesin e futjes së të dhënave. Për shembull, në Uganda 
për kalimin e tokës kërkohet dorëzimi i formularit nr. 41 – “Pëlqimi i bashkëshort(it/es) 
për veprimin me tokën” – në mënyrë që sistemi informatik i tokës të jetë projektuar 
për të siguruar që ky formular të skanohet përpara se të bëhet hapi tjetër në kalimin 
zyrtar të titullit.
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Për ta bërë administrimin e tokës më të barabartë nga aspekti gjinor, në projektimin 
dhe përdorimin e mjeteve dhe teknologjive të marrin pjesë më shumë gra 
profesioniste, dhe trajnimi për administrimin dhe vënien në shfrytëzim të sistemeve 
infromatike dhe të bazave të të dhënave të tokës të projektohen në mënyrë të atillë 
që të përmbushin nevojat edukative si të grave ashtu edhe të burrave. Instrumentet 
të vlerësohen nga një perspektivë gjinore. Një shembull i shkëlqyer këtu janë kriteret 
e vlerësimit gjinor të Rrjetit Global të instrumenteve për Tokën (GLTN), të zhvilluara 
përmes Mekanizmit të futjes së aspektit gjinor në zhvillimin e instrumenteve të tokës 
(UN-HABITAT, 2007a; 2009; 2011).

Të përdoren teknologji me kosto të vogël që janë të arritshme nga grupe të gjera njerëzish.

Të sigurohet pjesëmarrja e grave në hartimin e pyetësorëve dhe vrojtimeve.

Të mblidhen të dhëna të zbërthyera sipas gjinive.

Gjatë mbledhjes së të dhënave, gratë të intervistohen veçmas nga burrat, për të parë edhe 
anën e tyre.

Të përdoret krijimi me pjesëmarrja i hartave të komunitetit  për rregullimin e territorit 
dhe vlerësimin e burimeve, me përfshirjen e grave dhe të rinjve veçmas nga burrat dhe të 
moshuarit, duke siguruar praninë e grave në të gjitha grupet e punës.

Të davariten mitet për teknologjinë dhe të punësohen gra profesioniste në punën në terren, 
për të dëshmuar që veprimtaritë e administrimit të tokës kanë barazi gjinore..

Të sigurohet që formularët e mbledhjes së të dhënave dhe dokumentet e regjistrimit të 
kenë vend për emrat e të gjithë pronarëve dhe personave me interes tek toka dhe për 
regjistrimin e gjinisë

Të vlerësohen mjetet nga këndvështrimi gjinor (p.sh. përmes kritereve të vlerësimit gjinor 
GLTN’).

MOS HARRONI! 
Edhe kur teknologjia nuk ka anshmëri gjinore, përdorimi i saj mund të ketë anshmëri gjinore.

Burimi: FAO,  
2009c: 115.

LISTË 
KONTROLLI 4.3:  

Sigurimi i 
sistemeve 

informatike të 
tokës me barazi 

gjinore 

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

Vlerësimi11 

Kur shumë gra kanë më pak burime se burrat, ka rëndësi të veçantë që pronat e grave të 
vlerësohen me drejtësi. Vlerësimi i drejtë merr në konsideratë dy qëllimet kundërshtuese 
të vlerësimeve të pronave: i) për llogaritjen e taksës së pronës dhe ii) për llogaritjen e 
kompensimit për pronarët në rast shpronësimi.

Të sigurohet që sistemet e vlerësimit të mbajnë në konsideratë vlerat jo të tregut, siç janë 
ato shoqërore, kulturore, fetare, shpirtërore dhe mjedisore

Të analizohet influenca e faktorëve shoqërorë (marrëdhëniet sociale, prestigji, vëllazëria) tek 
negociatat për caktimin e raportit çmim/vlerë të pronës, sidomos për grupet e pambrojtura 
siç janë të vejat dhe kryefamiljaret që kanë shumë pak fuqi politike për negocim.

Të jenë sa më minimale tarifat.

T’u shpjegohet pronarëve të tokës si vendosen vlerësimet, sidomos grave që shpesh kanë 
nivele të ulëta të njohurive dhe u mungojnë informacionet.

Të parandalohet korrupsioni duke e vendosur në dispozicion të publikut informacionin për 
vlerësimin dhe analizat.

LISTË 
KONTROLLI 4.4:  
Mbështetja për 

vlerësimin me 
barazi gjinore

Burimi: Prezantim nga 
Nigel Edmead për 

çështjet gjinore në 
projektimin dhe ngritjen 
e sistemeve informatike 

dhe bazat e të dhënave të 
tokës: përvojat nga Gana, 

Zambia dhe Uganda, 
në seminarin teknik të 

muajit maj 2011.

✓

✓

✓
✓
✓

✎

✎
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Tatim12

Politikat tatimore kanë ndikim tek varfëria, shpërndarja e të ardhurave dhe 
barazia gjinore. Duhet treguar kujdes për të siguruar që politikat tatimore të 
mos e përkeqësojnë diskriminimin e burrave apo të grave, sidomos të grupeve të 
pambrojtura siç janë kryefamiljaret. Tatimi i lartë i (bashkë)pronësisë mbi pronën 
mund t’i shtyjë njerëzit t’i shmangen regjistrimit zyrtar dhe mbeten nën forma më 
pak të sigurta të të drejtave mbi tokën. Në përgjithësi, taksa vjetore e tokës të mos 
jetë më e madhe se një për qind e vlerës së pronës dhe taksa e shitblerjes të mos jetë 
më e madhe se tre për qind.

Të sigurohet që gratë dhe burrat të trajtohen në mënyrë të barabartë në kodin dhe rregulloret 
tatimore.

Address the differential impacts that land tax could have on women and men – their shares 
in landownership, land use and livelihoods, and land transfer practices.

Të sigurohet që debati politik lidhur me politikën tatimore të jetë tërësisht i bazuar në 
informacione për efektet sociale të politikave tatimore, sidomos për barazinë gjinore

Të identifikohet një bazë tatimore që mund të administrohet dhe vlerësohet me lehtësi, por 
të jetë e drejtë dhe e justifikueshme.

Të sigurohet që tatimet të bazohen në vlerat e duhura.

Të mendohet dhënia e përjashtimeve dhe lehtësirave fiskale për grupet e pambrojtura, siç 
janë gratë e varfra.

Të vlerësohet sa e pranueshme është taksa për tatimpaguesit dhe t’u shpjegohet nevoja dhe 
si do të përdoren taksat e vjela. Tatimpaguesit mund të përfshihen në vendosjen e shkallëve 
tatimore dhe në marrjen e vendimeve se si do të përdoren të ardhurat tatimore.

Taksat të vlerësohen dhe mblidhen në mënyra që nuk bëjnë diskriminim të grave ose burrave 
– duke mbajtur në konsideratë çështje të tilla si analfabetizmi apo mungesa e informacionit 
ose transportit – dhe kjo mund të ndërthuret me veprimtari të tjera si takimet, tregjet ose 
trajnimi në komunitet.

Të sigurohet që të ardhurat tatimore të përdoren në mënyra të tilla që të përfitojnë si gratë 
dhe dhe burrat duke i përfshirë të dyja gjinitë në analizën e nevojave, si përmes planifikimit 
të buxhetit me pjesëmarrje në nivel bashkiak.

Të bëhet trajnim për plotësimin e formularëve tatimore dhe vlerave që duhen paguar 
në situata të ndryshme, veprime me pronat, blerje të pasurive të paluajtshme, edhe si 
dhurim, etj.

Të sigurohet transparenca përmes bërjes publike të vlerësimeve

Të sigurohen procedura që u japin grave dhe burrave mundësinë të apelojnë për rishikim të 
vlerësimeve tatimore.

LISTË 
KONTROLLI 
4.5: 
Mbështetja 
e tatimit me 
barazi gjinore
Burimi: FAO et al., 2007.

Rregullimi i territorit13

Rregullimi i territorit prek mënyrat me të cilat njerëzit e përdorin tokën mbi të cilën 
kanë të drejta. Në shumë vende, gratë dhe burrat e përdorin tokën në mënyra 
të ndryshme, pra qeverisja me barazi gjinore e të drejtave mbi tokën kërkon një 
rregullim territori me ndjeshmëri gjinore.

Rregullimi me pjesëmarrje i territorit në nivelin e masave është një mënyrë e 
mirë për ta arritur këtë, siç e tregon shembulli i bërjes së hartave në komunitet, që 

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✎
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Në Etiopi, Agjencia gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ) zbatoi një projekt për 
rregullimin e territorit dhe administrimin e burimeve natyrore në rajonin e Oromias, ku kishte 
përfshirë edhe integrimin e çështjeve gjinore. Procedurat e rekrutimit nxisnin drejtpeshimin 
gjinor të personelit femra dhe meshkuj. Kur kjo nuk ishte e mundur, në punë merresin konsulentë 
dhe stazhiere femra. Stafi i projektit dhe i palës homologe në vend u trajnua për integrimin e 
çështjeve gjinore në të gjitha veprimtaritë. Veprimtairtë e vlerësimit me pjesëmarrje në fshat dhe 
ato të rregullimit të territorit i përfshinë si gratë ashtu edhe burrat nga popullatat e synuara dhe 
koha dhe vendndodhja e tyre u planifikua për të shmangur problemet si për gratë ashtu edhe 
për burrat. U përdorën mjetet e analizës gjinore për të mbledhur infromacion për pasjen dhe 
mbajtjen në kontroll të burimeve, aktivitetet dhe ngarkesën e punës të gjithë anëtarëve të familjes 
dhe pjesëmarrjen e grave në vendimmarrje në nivele të ndryshme. Vrojtimet e projektit nxorën 
të dhëna të zbërthyera sipas gjinive, të cilat u përdorën për të analizuar përdorimet ekzistuese të 
tokës në rrethet dhe  komunitetet e projektit.
Gratë tani marrin pjesë plotësisht në rregullimin me pjesëmarrje të territorit në Oromia dhe marrin 
pjesë në vendimmarrjen publike dhe në familje. Veprimtaritë ekonomike të filluara nga projekti 
kanë vijuar përmes grupeve tradicionale të punës, ku është rritur numri i grave pjesëmarrjëse.
Hartat e veçanta të veprimeve, të bëra nga gratë dhe burrat në Mali kanë treguar se gratë japin 
kontribute të vyera në planifikimin dhe administrimin e tokës dhe burimeve të tjera natyrore 
kur përfshihen në rregullimin me pjesëmarrje të territorit. Procesi me gratë përqendrohet tek 
problemet e përdorimit të tokës të lidhura me kopshtet e perimeve, orizoret dhe pasja e ujit për 
gratë. Mbulon një zonë më të vogël se e ajo e burrave, por jep më shumë hollësi për këtë pjesë 
të fshatit, që përdoret kryesisht nga gratë. Harta e burrave fokusohet në zonat më të largëta që 
lidhen me punën e tyre. Pra, dy hartat plotësojnë njëra-tjetrën dhe të dyja kontribuojnë njësoj në 
pamjen e përgjithshme të situatës së burimeve në vend.

Harta e burrave Harta e grave

KUTIA 4.8:  
Rregullimi me 

pjesëmarrje 
dhe me barazi 

gjinore i 
territorit 

Burimi:  
Wehrman,  

2011: 156–157.

përshkruhet në kutinë 4.4. Kutia 4.8 ilustron praktika të tjera të mira nga Etiopia dhe 
Mali. Qasja me shtatë hapa e përshkruar në rastin e Etiopisë mund të ndiqet edhe 
në kontekste dhe vende të tjera.
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Të përfshihen gratë në sqarimin e nevojave dhe/ose kërkesës për rregullimin e territorit 
(përfshirë përditësimin e planeve ekzistuese) meqë mund të shohin kërkesa dhe nevoja që 
nuk i shohin burrat.
Të analizohet situata në terren: të drejtat ekzistuese mbi tokën (të regjistruara ose jo) sidomos
Të grave; përdorimet e ndryshme dhe interesat e ndryshme të tokës, etj
Gjatë identifikimit të grupeve të interesit për të marrë pjesë në takimet për rregullimin e 
territorit, të sigurohet përfshirja e eksperteve femra, anëtareve të shoqatave të grave dhe 
grave që përfaqësojnë grupe të ndryshme sociale.

Gjatë sensibilizimit apo informimit të grupeve të interesit mesazhi t’u drejtohet direkt grave.

Të sigurohet që të kontaktohen gratë kur bëhet dialog me pjesëmarrësit (përdoruesit e 
tokës).
Të sigurohet përfaqësimi i barabartë i grave në intervistat, diskutimet nën grup dhe takimet  
për mbledhjen e të dhënave. Koha dhe vendi i takimit të përshtatet me oraret e grave dhe 
mundësitë e tyre për të marrë pjesë në takim.
Të kontaktohen gratë veçmas burrave për të siguruar që ato të trajtojnë ato probleme që 
janë të rëndësishme për to.
Të përfshihen gratë në mbledhjen e të dhënave (analiza e situatave, nevojave, potencialeve, 
etj.) meqë shpesh ato kanë informacione të rëndësishme që burrat ose nuk i kanë ose nuk 
i vlerësojnë.
Të bëhet ndërgjegjësim për çështjet gjinore në rregullimin e territorit.
Të identifikohen masa të realizueshme për zvogëlimin e pabarazive gjinore.
Kur hartohet plani (shpesh nga ekspertë), të konsiderohen kontributetet e grave po aq të 
rëndësishme sa të burrave.
Me ekspertë të sensibilizuar për çështjet gjinore, të diskutohen efektet e mundshme të 
masave si për gratë edhe për burrat.
Të përfshihen gratë në vendimmarrje.
Të sigurohet që plani t’u prëgjigjet nevojave dhe pritshmërive të grave po aq sa edhe 
burrave.
Të sigurohet nga aktivitetet me përparësi të zbatuara në fillim, të përfitojnë njësoj si gratë 
edhe burrat.
Të mbështetet monitorimi i zbatimit të planit rregulluese në të dhëna të zbërthyera sipas 
gjinive.

Konsolidimi dhe ripërshtatja e tokës14

Konsolidimi i parcelave të tokës (tokë bujqësore apo truall) dhe rishpërndarja e të 
drejtave brenda kufijve të rinj mund të ketë efekte madhore tek pronësia ekzistuese 
e tokës apo tek të drejtat e përdorimit që kanë gratë dhe burrat. Pra, është jetike të 
kihen parasysh këto të drejta dhe nevoja për përdorim të tokës të grave dhe burrave 
të prekur. Këtu ndihmojnë qasjet me pjesëmarrje për hartimin e strategjive dhe 
projekteve për konsolidimin e tokës.

Të analizohen kufijtë ekzistues dhe statusi ligjor i parcelave, duke u fokusuar tek të drejtat e 
grave (të regjistruara dhe jo të regjistruara).
Të identifikohen nevojat dhe dëshirat e komunitetit, duke u konsultuar me gratë dhe të 
rinjtë, veçmas nga burrat dhe të moshuarit.
Të sigurohet që politikat kombëtare që kanë lidhje me konsolidimin e tokës të garantojnë të 
drejtat e grave dhe burrave dhe të mbështetin të drejtat e trashëgimisë të grave dhe vajzave. 

Të bëhet trajnim me ndjeshmëri gjinore për nëpunësit që merren me çështjet e konsolidimit.
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T’u bëhet i ditur projekt-koncept plani (duke specifikuar synimet, zonën, objektin dhe afatet 
e konsolidimit) grave dhe burrave të komunitetit të prekur dhe të tregohet kujdes që të 
gjithë personat e përfshirë të kenë liri për ta parë këtë informacion (përmes gazetave, radios, 
internetit).
Të mblidhen të dhëna për pronat, përdorimin dhe vlerësimin e tokës dhe tregues të tjerë 
shoqërorë dhe ekonomikë (niveli i arsimimit, burimet e të ardhurave, etj.) në komunitet, të 
zbërthyera sipas gjinisë.
Të përfshihen gratë dhe burrat e komunitetit në këshillin e konsolidimit të tokës. Të 
ndihmohet pjesëmarrja e grave në mbledhje dhe të organizohen mbledhje vetëm për gratë.

Të sigurohet transparencë në lidhje me vlerësimin e parcelave.

Të përfshihen në planifikim dhe vendimmarrje të gjithë gratë dhe burrat parcelat e të cilëve 
preken, pavarësisht se kush janë pronarët zyrtarë.
T'u bëhet i ditur plani i hollësishëm i konsolidimit të tokës (ku tregohet plani i ri i parcelave, 
vend-ndodhja e rrugëve të reja dhe objekteve të tjera publike) grave dhe burrave, dhe të 
identifikohen rrugët dhe objektet që do të eliminohen.
Të futen komentet në plan dhe t’u jepet grave dhe burrave mundësia për të bërë vërejtje 
lidhur me kufijtë, pronësinë, vlerësimet, etj.

Të organizohet një shqyrtim me pjesëmarrje i zgjidhjeve të ndryshme për konsolidimin.

Të informohet komuniteti për aprovimin, vrojtimin e kufijve të rinj në terren, përditësimin e 
fundit të hartave kadastrore dhe nxjerrjen dhe regjistrimin e titujve të rinj.
Të ngrihen skema të drejta dhe transparente kompensimi që nuk i diskriminojnë gratë dhe 
që japin pagesa për të dy bashkëshortët dhe për të gjithë pronarët e tokës.

Të promovohet asistenca juridike për të mbrojtur të drejtat e grave.

Rishpërndarja dhe kthimi i tokës15

Në procesin e privatizimit që pasoi rënien e komunizmit në 
Evropën Lindore, u përdor gjerësisht kthimi i tokës tek ish-
pronarët që të drejtat pronësore u qenë hequr nga ligjet e bëra 
nga qeveritë ish-komuniste (Osskó, 2002). (Diku më shumë e 
diku më pak, këto qeveri kishin ndjekur praktikën e Bashkimit 
Sovjetik, i cili të gjithë tokën e kishte kthyer në pronë shtetërore.) 

Megjithëse nuk janë studiuar 
gjerësisht efektet e zbërthyera 
gjinore të procesit të kthimit të 
pronave, ka tregues të trajtimit të 
pabarabartë të grave dhe burrave 
gjatë zbatimit të ligjeve të reja për 
tokën dhe dëshmi të rigjallërimit 
të normave dhe praktikave 
patriarkale në nivel lokal lidhur 
me të drejtat e grave mbi tokën 
(Kutia 4.9), edhe kur rregullat e 
privatizimit nuk i vendosin në 
pozita të pafavorshme gratë.

Në Shqipëri, toka u është rishpërndarë familjeve fermerë dhe ish-anëtarëve 
të kooperativave dhe ndërmarrjeve bujqësore shtetërore, sipas numrit 
të anëtarëve në familje. Por, toka është regjistruar vetëm në emër të 
kryefamiljarit.

Në Azerbajxhan, Ligji për Reformën e Tokës, i vitit 1996, kërkonte që toka 
më parë në pronësi kolektive të ndahej dhe shpërndahej tek fshatarët. 
Në kuadër të projektit të Bankës Botërore për privatizimin e fermave, 
të gjithë anëtarët e familjes mbi 16 ose 18 vjeç morën kuota në pronësi 
dhe emrat e tyre u renditën në certifikatat e tokës, megjithëse vetëm e 
emrat e kryefamiljarëve u regjistruan në zyrat e regjistrimit të tokës. Kjo 
tokë e rishpërndarë mbahej në pronësi të përbashkët. Azerbajxhani ka 
ruajtur doke shumë të vjetra që nuk e nxisin këtë lloj shpërndarjeje; gratë 
nuk marrin tokë sipas ligjeve zakonore të pasurisë bashkëshortore dhe 
trashëgimisë, edhe pse sipas ligjit të vitit 1996, gratë kanë të drejta mbi 
tokën bujqësore. Si rezultat, në disa prej tokave të rishpërndara, gratë 
kanë marrë parcela më të vogla se burrat.
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Vendosja e barazinë gjinore ka sidomos rëndësi për veprimtaritë e kthimit të tokës 
pas situatave humanitare, konflikteve dhe fatkeqësive natyrore (UNHCS, 1999). Shpesh, 
gratë përballen me barriera sa i takon pasjes së tokës pas konflikteve dhe fatkeqësive 
natyrore dhe kur qeverisja e të drejtave mbi burimet në përgjithësi rrezikohet rëndë, 
barazia gjinore mund të duket sikur nuk përbën prioritetet për momentin. Mirëpo, 
në Kolumbi ligji për viktimat dhe kthimin e tokës, i vitit 2011, synon të kompensojë 
humbjet e viktimave të konfliktit të tejzgjatur të brendshëm. Ligji i ri ndjek një qasje 
me ndjeshmëri gjinore dhe merr në konsideratë karakteristikat e veçanta mbështetur 
tek mosha, orientimi seksual dhe aftësitë e kufizuara. Rregulloret për gratë në proceset 
e kthimit të pronave u japin përparësi grave në procedurat e kthimit të tokës dhe 
dhënien e titujve zyrtarë mbi pronat e kthyera. Tapitë jepen dhe regjistrohen në emër 
të dy bashkëshortëve ose partnerëve, edhe sikur bashkëshorti apo partneri nuk është 
i pranishëm gjatë procedurës administrative (Meertens, 2012).

Integrimi i çështjeve gjinore në aktivitetet e zbutjes së pasojave dhe përgatitjes për 
fatkeqësitë e rrit edhe gjasën që gratë dhe burrat të zhvillojnë kapacitetin për t’u dalë 
përpara dhe t’u bëjnë ballë pasojave të fatkeqësive natyrore (Banka Botërore/FAO/
IFAD, 2009b: 451).

Parimet Pinheiro japin orientime për kthimin e shtëpive dhe pronave refugjatëve dhe 
personave të shpërngulur brendapërbrenda vendit dhe janë aktuale për qeverisjen 
me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën sepse mbështetin vlerat qendrore të 
mosdiskriminimit dhe pjesëmarrjes në vendimmarrje, përfshirë edhe përfaqësimin 
dhe përfshirjen e grave në proceset e vendimmarrjes për kthimin dhe për të siguruar 
që gratë të kenë mjetet dhe informacionin e nevojshëm për të marrë pjesë në mënyrë 
të efektshme (FAO e të tjerë, 2007). Parimet janë aktuale për aktivitetet e kthimit të 
tokës në të gjitha rrethanat pas fatkeqësive dhe situatave të emergjencave.

Të shqyrtohen të drejtat ekzistuese, duke mbajtur në konsideratë të drejtat mbi tokën për të 
cilat nuk ka dëshmi të qarta.

Të sigurohet që politikat kombëtare të lidhura me tokën, strehimin dhe kthimin e pronave 
të garantojnë të drejtat e grave dhe burrave dhe të mbështetin të drejtat e trashëgimisë të 
grave.

Të përcaktohet një politikë për kthimin, përfshirë edhe cilat të drejta mbi pronën do të 
kthehen dhe cilëve kërkues, dhe formën e kthimit, si kthim i pronës apo dhënie e një pagese 
si kompensim.

Të jepet trajnim për ndjeshmërinë gjinore për nëpunësit që merren me çështjet e kthimit.

Të jepet informacion në kohë për mënyrën dhe kohën e paraqitjes së kërkesave për kthim, 
përmes gazetave, radios, internetit dhe mbledhjeve publike.

Të hartohen programe për të asistuar gratë dhe vajzat për paraqitjen e kërkesave për kthim, 
për shembull duke u ofruar formularë të thjeshtë kërkese dhe asistencë me ndjeshmëri 
gjinore.

Të ofrohen burime të posaçme për familjet me kryefamiljare gra pa bashkëshortë, në mënyrë 
që të shfrytëzojnë të drejtat e tyre në kushtet e situatës së emergjencës.

Të integrohet ndjeshmëria gjinore në të gjitha programet dhe procedurat,  në mënyrë që 
gratë dhe burrat të gëzojnë trajtim të barabartë në procesin e kthimit, deri në marrjen në 
dorëzim të përbashkët të drejtave mbi banesën, tokën apo pronën, të cilat u janë konfirmuar..

Të monitorohen të drejtat e grave për kthimin e banesës dhe pronës për të siguruar që 
refugjatet t’i ushtrojnë vullnetarisht të drejtat e tyre dhe të mos detyrohen me forcë të 
kthehen në shtëpitë e tyre e të mos pengohen ta bëjnë këtë gjë pa rrezik dhe me dinjitet. Të 
zbatohet me korrektesë reparacioni. Të sigurohet asistenca juridike për gratë dhe burrat në 
nivel vendor e të mendohet ngritja e ekipeve ligjore të lëvizshme.
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Të përfshihen gratë dhe burrat në debatin kombëtar për objektivat e rishpërndarjes së tokës.

Të ndihmohet pjesëmarrja e grave në grupet teknike të punës dhe komisionet e angazhuara 
në konstatimin e fakteve dhe hartimin e rekomandimeve për përgatitjen e një politike për 
rishpërndarjen e tokës.
Të nxitet bashkëpunimi i ministrive të linjës që zbatojnë procesin e reformës së tokës për 
ofrimin e mbështetjes së përbashkët të përfituesve, sidomos të kryefamiljareve. 
Të kufizohen kontributet që u kërkohet përfitueseve të japin në të holla, në natyrë apo në 
formë huaje për t’u dhënë mundësi përfitueseve të paraqesin kërkesa në grup, përfshirë 
edhe grupet e varfra dhe ato në pozita të pambrojtura dhe për të nxitur uljen e varfërisë.
Të nxitet barazia gjinore në aktet ligjore dhe nënligjore për shpërndarjen e tokës.
Të kryhen vlerësime të nevojave për tokë (për bujqësi, blegtori, nevoja vetjake, etj.) dhe të 
shpërndahen sipas kësaj parcelat në bazë të pjellorisë, madhësisë dhe vendndodhjes së tokës.
Të ndihmohen grupet e pambrojtura siç janë personat pa tokë dhe gratë për të identifikuar, 
vlerësuar dhe negociuar blerje toke dhe për të marrë pjesë në planifikimin e ndërtimit të fermave.
Të sigurohet transparencë për të parandaluar që përzgjedhja e përfituesve të drejtohet nga 
persona me influencë. 
Të përkufizohen qartë të drejtat mbi pronën të dhëna personave të rivendosur. Të drejtat dhe 
përgjegjësitë duhen kuptuar mirë dhe duhen pranuar nga ata që i respektojnë, të zbatohen 
me forcë rreptësishtë nga shteti dhe të perceptohen sikur janë të sigurta. 
Të ngrihen mekanizma për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve lidhur me kufijtë ose 
përdorimin e burimeve natyrore që rrjedhin nga rishpërndarja e tokës, për të ndihmuar 
integrimin e lehtë të personave të rivendosur në komunitetin që i rrethon, mekanizma 
ndërmjetësimi, gjykata agrare, etj.
Të zgjidhen përfitues me përvojë si qiramarrës ose punonjës; të mbështeten ata pa këtë 
përvojë duke u ofruar trajnim bujqësor për përdorimin e duhur dhe të qëndrueshëm të tokës.
Të ndihmohet hyrja në tregjet e kontributeve të prodhimit apo tregjet e produkteve, marrja 
e kredive dhe e shërbimeve këshillimore si për gratë ashtu edhe për burrat.
Të vendoset një sistem solid monitorimi për identifikimin e ndryshimeve të rezultateve, 
përmirësimin e programeve dhe planifikimin e masave zbutëse të ngjarjeve dhe efekteve negative.

Të mbështeten masat konkrete të zbutjes së pasojave të fatkeqësive për të zbutur pozitat e 
pambrojtura të kryefamiljareve, familjeve të shpërngulura dhe atyre të varfra.

MOS HARRONI! 
Gruaja dhe burri mund të përqendrohen secili në aspekte të ndryshme të procesit të kthimit dhe 
të punohet për të konstatuar pikëpamjet e ndryshme të secilit dhe mënyra me të cilën të merren 
në konsideratë ato dhe të ndihmohen gjatë gjithë procesit të kthimit.

Reformat e rishpërndarjes16

Ndërkohë që konsolidimet dhe ndryshimet e kufijve të tokave bëhen për të 
përmirësuar shtrirjen dhe strukturën e parcelave të tokës, programet e rishpërndarjes 
kanë gamë shumë më të gjerë dhe kanë të bëjnë me heqjen e të drejtave mbi tokën 
disa pronarëve dhe përdoruesve për t’ua rishpërndarë marrësve të rinj, në përgjithësi 
në të gjithë vendin. Në shumë vende në zhvillim, reformat e rishpërndarjes janë pjesë 
e rëndësishme e politikave për rritjen e mundësisë për të pasur tokë në dispozicion 
dhe shpesh kanë në objektiv përfitues pa tokë, të varfër dhe në rrezik përjashtimi 
social, përfshirë edhe gratë dhe kryefamiljaret.

Në veçanti, për të siguruar rishpërndarje me barazi gjinore, rëndësi kanë çështjet 
e komunikimit, sikurse përshkruhet në lidhje me Programin e Qeverisë së Sindit për 
Shpërndarjen e Tokës, në Pakistan, në Kutinë 5.3.
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Kompensimi17

Kompensimi në përgjithësi është i nevojshëm për shpronësimet e kryera për interesin 
publik dhe ndonjëherë edhe për ata njerëz që i kanë humbur të drejtat mbi tokën 
gjatë proceseve të kthimit, konsolidimit dhe rishpërndarjes së tokës. Çështja se 
kush duhet të marrë kompensim për tokën në pronësi të përbashkët mund të jetë 
shumë e ndërlikuar kur ka mosmarrëveshje për pronësinë. Për rrjedhojë, është mirë 
të vlerësohen ligjet që lidhen me kompensimin për të parë se kush pëson humbje 
nga marrja me forcë e tokës apo shpronësimi, duke u kushtuar rëndësi të veçantë 
të drejtave për përdorimin e tokës nga gratë dhe fëmijët të cilët nuk mund të jenë 
pronarët zyrtarë të tokës dhe të drejtave të qiramarrësve. Të hartohen mekanizma 
të pagimit të kompensimit për të siguruar vendimmarrje të përbashkët se si do të 
përdoren fondet e kompensimit (FAO, 2008a: 33–34).

Të kontrollohet kush e zotëron tokën ose ka të drejta mbi të, për t’u siguruar që të njoftohen 
rregullisht të gjithë pronarët pavarësisht nëse jetojnë apo jo në tokën që shpronësohet.

Të kontrollohet që të gjithë mbajtësit e titullit të tokës në pronësi të përbashkët të marrin me 
barazi pjesë të kompensimit.

Të sigurohet që pronarët e tokës do të marrin kompensim të drejtë. Ku mundet, të mendohet 
kompensimi tokë me tokë për grupet e pambrojtura pa të ardhura të tjera.

Mekanizmat e pagimit të kompensimit të sigurojnë vendimmarrje të përbashkët në familje 
për përdorimin e fondeve.

MOS HARRONI! 
Për të siguruar që gratë të përfitojnë nga kompensimi është e rëndësishme të njihen dhe 
regjistrohen të drejtat e tyre mbi tokën.
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Përpara fillimit të çdo veprimtarie për administrimin e tokës, të analizohet situata në 
terren, përfshirë edhe strukturën familjare, fuqinë vendimmarrëse të grave, modelet 
e trashëgimisë, martesës dhe divorcit, përfaqësimin e grave në punët vendore, 
përdorimet dhe interesat e ndryshme të tokës dhe kufijtë ekzistues dhe të drejtat mbi 
tokën (të regjistruara dhe jo të regjistruara), sidomos të drejtat e grave.

Mekanizmat të mundësojnë regjistrimin e të drejtave të veçanta të grave mbi tokën, siç 
janë ato të përdorimit, të drejtat dytësore dhe të bashkëpronësisë. Gratë duhet të jenë 
në gjendje të ushtrojnë të drejtën e pronësisë ekskluzive të pronës, veçmas ose në grup.

Të nxiten metodikat dhe instrumentet me pjesëmarrje që u japin mundësi grave të 
marrin pjesë. Të organizohen takime më vete për gratë për të siguruar që gratë të 
trajtojnë çështjet që janë të rëndësishme për to, gjë të cilën ato, për arsye kulturore, 
mund të mos e bëjnë dot në prani të burrave.

Të identifikohen gratë që përfaqësojnë grupe të ndryshme shoqërore, si palë kyçe 
të interesit dhe të ndihmohet pjesëmarrja dhe përfshirja e tyre aktive në proceset e 
vendimmarrjes. Të mbahen në konsideratë analfabetizmi, mungesa e informacionit dhe 
transportit dhe vendi e koha e mbledhjeve t’i përshtatet kohës dhe lëvizjes së grave.

Të tregohet vëmendje për çështjet e barazisë gjinore gjatë projektimit të të gjitha 
sistemeve informatike dhe bazave të të dhënave për tokën.

Mund të jetë nevoja për reforma ligjore dhe procedurale për të mbështetur përdorimin 
e teknologjive dhe sistemeve që ndihmojnë rritjen e barazisë gjinore në administrimin 
e tokës.

Instrumentet e tokës të vlerësohen nga këndvështrimi gjinor.

Çështjet e barazisë gjinore të integrohen në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e të 
gjitha projekteve dhe aktiviteteve të administrimit të tokës. Ka nevojë për pjesëmarrje 
me barazi gjinore në aspektet teknike të qeverisjes së të drejtave mbi tokën (aktivitetet, 
teknologjitë dhe sistemet e administrimit të tokës) për t’u bërë vend interesave të të 
gjithëve, gra e burra qofshin.

Të trajnohen stafi, nëpunësit shtetërorë dhe komunitetet për ndjeshmërinë gjinore 
dhe të bëhet punë afruese me publikun për të rritur ndërgjegjësimin për aktivitetet e 
administrimit me barazi gjinore të tokës.

Procedurat dhe rezultatet e aktiviteteve të administrimit të tokës duhet të jenë të lehta 
për t’u kuptuar, të vihen në dispozicion të publikut dhe të jenë me kosto të ulët për të 
shmangur korrupsionin dhe përjashtimin.

Të mbahen në konsideratë efektet e ndryshme që kanë masat tek gratë dhe burrat, për 
të siguruar që nga aktivitetet e administrimit të tokës gratë dhe burrat të përfitojnë 
njësoj.

Përmbledhje e 
mesazheve kyçe 
për çështjet teknike
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Tregues monitorimi  
të sugjeruar për 
çështjet teknike

•	 %  e grave dhe burrave që punojnë në profesionet teknike të administrimit të tokës (gjeodet, 
vlerësues, topograf, GPS, etj.).

•	 numri i grave që fillojnë dhe mbarojnë kurse teknike të arsimit të lartë dhe lëndë shkencore 
në shkollë të mesme.

•	 % e grave dhe burrave që marrin trajnim për punë bindëse dhe njohuri juridike me fokus 
tokën.

•	 numri i teknologjive me ndjeshmëri gjinore që përdoren në aktivitetet e administrimit të 
tokës.

•	 % e grave dhe burrave që ndjekin trajnim për përdorimin e teknologjive të reja lidhur me 
tokën.
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MODULI 5: Përcjellja e mesazhit 
Strategjitë dhe metodat e komunikimit dhe ndërgjegjësimit 
për qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën

Hyrje18

Komunikimi dhe ndërgjegjësimi janë tejet me rëndësi për ndryshimin e vlerave dhe 
qëndrimeve, përfshirë edhe ato për gjininë dhe qeverisjen e të drejtave mbi tokën. 
Komunikimi mund t’i mobilizojë njerëzit për të vepruar për zhvillim, për shembull për 
të kërkuar të drejtat e tyre mbi tokën, ndërkohë që ndihmon në arritjen e konsensusit 
për problemet dhe zgjidhjet e mundshme të tyre përmes pjesëmarrjes së të gjitha 
grupeve të interesit (FAO/GTZ, 2006).

Një prej dhjetë parimeve qendrore të zbatimit të Udhëzimeve (transparenca) 
përcakton se si mund ta mbështetë qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave mbi 
tokën komunikimi dhe ndërgjegjësimi. Në Udhëzime theksohet edhe nevoja për 
mesazhe me ndjeshmëri dhe objektiv gjinor (Kutia 5.1).

3.B.8 Transparenca: përcaktimi i qartë dhe publikimi gjerësisht i politikave, ligjeve dhe procedurave 
në gjuhët e zbatueshme dhe publikimi gjerësisht i vendimeve në gjuhët e zbatueshme dhe në 
formatet e arritshme për të gjithë.

8.9 Shtetet t’i shpërndajnë të drejtat mbi burimet dhe ta delegojnë qeverisjen e të drejtave mbi 
bu-rimet në mënyra transparente me pjesëmarrje, duke përdorur procedura të thjeshta që të jenë 
të qarta, të arritshme dhe të kuptueshme për të gjithë, sidomos për popujt indigjenë dhe të gjitha 
komunitetet e tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet. T’u jepet informacion në 
gjuhët e zbatueshme të gjithë pjesëmarrësve të mundshëm, përfshirë edhe  përmes mesazheve 
me ndjeshmëri gjinore. 

15.9 Shtetet t’i zbatojnë reformat e rishpërndarjes përmes qasjeve dhe procedurave transparente, 
me pjesëmarrje dhe llogaridhënie. … Të gjitha palët e prekura, përfshirë edhe grupet në pozita 
jo të favorshme, të marrin informacion të plotë dhe të qartë për reformat, përfshirë edhe  përmes 
mesazheve që synojnë gjinitë e veçanta. 

Burimi: FAO, 2012b.

KUTIA 5.1:  
Përcjellja e 
mesazhit dhe 
Udhëzimet

Ndërgjegjësimi, sensibilizimi gjinor  
dhe puna bindëse

Njerëzit duhet të jenë në dijeni të çështjeve dhe të drejtave në mënyrë që t’i ushtrojnë 
në mënyrë të efektshme mundësitë për të folur dhe marrë vendime (FAO, 2011a: 
20). Pra, informacioni duhet të jetë i arritshëm në gjuhët vendore (me shkrim dhe 
verbal) dhe të përshtatet sipas auditorit të të gjitha niveleve, që nga vendimmarrësit 
e politikave në nivel qendror e deri tek komunitetet vendore në bazë, të cilët mund të 
kenë mendime, perspektiva, përvoja dhe gjuhë të ndryshme.
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Ndërgjegjësimi ka një rol të rëndësishm për të ndihmuar në heqjen e barrierave për 
marrjen nga gratë të informacionit për tokën, në kuadër të projekteve dhe reformave 
të sektorit të tokës dhe gjatë të gjitha proceseve dhe institucioneve të qeverisjes së të 
drejtave mbi tokën.

Ndërgjegjësimi ka më efekt kur bashkëpunojnë shumë grupe të ndryshme të 
interesit (përfshirë edhe ato të qeverisë dhe shoqërisë civile) dhe kur i tërë komuniteti 
përfshihet në veprimtaritë e ndërgjegjësimit. Kjo kërkon një strategji të menduar mirë 
për punë afruese me gratë dhe burrat, duke punuar me grupe të ndryshme të grupeve 
të interesit në nivele të ndryshme.

Ndërgjegjësimi i efektshëm për çështjet e tokës dhe ato gjinore ka sidomos rëndësi 
në zbatimin e projekteve dhe reformave të sektorit të tokës. Shembujt e praktikës 
së mirë përshkruhen në Kutinë 5.2. Ndër faktorët e rëndësishëm për të pasur sukses 
përfshihet përcaktimi me kujdes i grupeve të synuara të ndërhyrjeve, në bashkëpunim 
me organizatat e shoqërisë civile, dhënia e ndihmës për luajtjen nga gratë të rolit 
udhëheqës në mbledhjet e ndërgjegjësimit dhe ndjekja e një qasjeje me pjesëmarrje 
e cila funksionon me komunitetet vendore të përfituesve.

Në Indi, një projekt ndërgjegjësimi i një OJQ-je vendore Swadhina në rrethin e Midnaporit 
Peërndimor të Bengalit Perëndimor përdori veprimtari ndërgjegjësimi për të përfshirë komunitetin 
në të gjitha nivelet, me aktivitete me grupe të synuara, për të rritur nivelin e dijeve, besimit dhe 
njohurive të grave. Projekti synonte rritjen e ndërgjegjësimit për të drejtat mbi tokën dhe nxitjen 
e barazisë gjinore tek familjeve fisnore dhe në rrezik përjashtimi social në fshat. Ndër aktivitetet 
përfshiheshin:

 � 10 mbledhje njëditore në 10 komunitete, mbledhje në nivel rrethi dhe në nivel blloku për 
gratë dhe burrat dhe 16 shfaqje teatrore në rrugë për të rritur ndërgjegjësimin;

 � prodhimi i materialeve të komunikimit për përdorim lokal dhe në gjithë vendin, përfshirë 
edhe një film të shkurtër në gjuhën vendore për fuqizimin e grave dhe të drejtat mbi tokën, 
poster dhe broshura me karikatura;

 � trajnim socio-ligjor për gratë dhe burrat në 10 komunitete dhe 14 kampe nënshkrimi ku 354 
gra analfabete mësuan si të hedhin firmën në emrin e vet;

 � festivale të tokës në 2 komuniteteve, për të festuar kontributin e grave në bujqësi, me 
pjesëmarrjen dhe mobilizimin e të gjithë komunitetin.

Në Republikën Demokratike Popullore të Laos, megjithëse parimet e barazisë gjinore janë të 
mishëruara në ligjet e familjes, trashëgimisë dhe pronës dhe megjithëse një pjesë e mirë e 
shoqërisë është madrelineare pa kufizime mbi zotërimin e tokës nga gratë, një projekt i financuar 
me fonde të Bankës Botërore për regjistrimin e titujve të tokës në qytet nuk pati rezultate të mira sa 
i takon barazisë gjinore gjatë dy viteve të para. Kur tokën e trashëgonte gruaja ishte bashkëshorti 
ai që e regjistronte. Shumë pak gra merrnin pjesë në mbledhjet e organizuara nga projekti dhe në 
aktivitete të tjera. Formularët e përdorur nuk parashikonin regjistrimin e pronësisë së përbashkët 
dhe kërkonin vetëm emrin e kryefamiljarit, i cili zakonisht është mashkulli më i moshuar i familjes. 
Dokumentacioni i nevojshëm për të mbështetur pretendimet për pronësinë përgjithësisht ishte në 
emër të kryefamiljarit.
Për t’u dhënë zgjidhje këtyre problemeve, Bashkimi i Grave i Laosit zhvilloi 2 seanca për informim 
gjinor në secilin komunitetit të projektit (një me burra dhe gra bashkë, dhe një tjetër vetëm me gra). 
Trajnimi i komunitetit fokusohej tek të drejtat në bazë të ligjit dhe përfitimet që vinin nga përfshirja 
në nxjerrjen e titujve të tokës dhe anëtarët e Bashkimit të Grave në Laos filluan të merrnin pjesë në 
brigadat e tutjve të tokës në nivel vendor. Ky rast dëshmon rëndësinë që ka monitorimi i projektit 
për të identifikuar çështjet dhe sfidat për arritjen e barazisë gjinore dhe qasjet elastike për trajtimin 
e tyre.
Në Gana, Projekti për nxjerrjen sistematike të titujve në fshat i Autoritetit të Zhvillimit të Mijëvjeçarit, 
i financuar nga Korporata për Sfidën e Mijëvjeçarit, përfshinte komponentë të rëndësishëm 
ndërgjegjësimi për çështjet gjinore dhe tokën, që ndihmuan në rritjen e efektit të tij:

 � Angazhimi i grupeve të interesit dhe edukimi i publikut në komunitete siguroi qasje dhe 
shanse të barabarta për gratë dhe burrat. Në certifikatat e tokës u regjistruan emrat e të 
gjithë bashkëpronarëve.

 � Projekti ndoqi një metodikë me pjesëmarrje:
 � Për të arritur masat në bazë, organizatat joqeveritare dhe organizatat e komunitetit 

të prëdorura nga projekti i prezantuan komunitetet me vlerësimin në terren dhe 
inventarizimin e tokës

KUTIA 5.2: 
Praktika e 

mirë për 
ndërgjegjësimin 

Burimet:  
Prezantim nga 

Renée Giovarelli për 
ndërgjegjësimin me 

barazi gjinore dhe  
prezantim nga Rebecca 

Sittie për çështjet gjinore 
në administrimin dhe 

zbatimin e regjistrimit 
të tokës në Ganë, të 

mbajtur në seminarin 
teknik të muajit maj 

2011; ILC, 2010e
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Mund të jetë veçanërisht e vështirë të ndryshohen qëndrimet me 
rrënjë të thella për çështjet gjinore dhe tokën, prandaj puna për 
sensibilizimin gjinor duhet planifikuar dhe integruar në strategjitë e 
gjera të komunikimit dhe ndërgjegjësimit.

Një sensibilizim i efektshëm gjinor është mirë të vendosë në 
objektiv si gratë ashtu edhe burrat, të të gjitha moshave, kastave, feve, 
kombësive, gjendjeve shoqërore, etj. Sensibilizimi gjinor i fuqizon 
gratë përmes informimit dhe zotësisë për të kërkuar të drejtat e veta, 
por është po aq e rëndësishme që burrat të sigurojnë hapësirë për 
gratë që këto të negociojnë nevojat e tyre. Arritja e kësaj mund të 
kërkojë zgjidhjen e çështjeve të lidhura me pyetje se çfarë do të thotë 
të jesh burrë apo grua në kulturën në fjalë (WOLREC, 2011).

Sensibilizimi gjinor për të drejtat mbi tokën mund të marrë forma 
të ndryshme: programe për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut dhe 
komunitetit për të drejtat e grave 
mbi tokën; masa edukative bazë 
për të informuar gratë dhe burrat 
për për të drejtat e tyre; masa 
që mbështetin dijet juridike dhe 
mbrojnë të drejtat mbi tokën; dhe 
programe që nxisin pjesëmarrjen 
aktive të grave dhe grupeve të grave 
në qeverisjen dhe administrimin e 
burimeve (FAO, 2000: 10).

Kutia 5.3 jep shembuj të 
praktikës së mirë. Të gjithë këta 
shembuj tregojnë se sensibilizimi 
i efektshëm gjinor mbështetet tek 
përdorimi novator i një game të 
gjerë mjetesh dhe materialesh të 
ndryshme për komunikim.

T’u shpjegohen grave të drejtat dhe detyrimet e lidhura me mbajtjen e 
titujve të tokës.

Të diskutohet me gratë për kuptimet e termave të administrimit të tokës.

Të konsultohen gratë që do të preken drejtpërdrejt nga rezultatet e 
projektit dhe reformës në sektorin e tokës.

Të sigurohet që ka një mekanizëm komunikimi me dy kahe midis grave 
dhe vlerësuesve dhe teknikëve të sektorit të tokës në terren.

Të futen gjeodete gra në ekipet që punojnë me komunitetet vendore.

Të mbështetet anëtarësimi i grave në institucionet e tokës në të gjitha 
nivelet.

MOS HARRONI! 
Barrierat që hasin gratë gjatë marrjes së informacionit për tokën duhen hequr 
në mënyrë që të ofrohen mundësi me barazi gjinore për të marrë informacion 
për tokën brenda projekteve dhe reformave të sektorit të tokës.

 � U dokumentuan mirë të drejtat mbi tokën dhe iu shpjeguan komuniteteve.
 � Komunitetet morën pjesë në aktivitetet e evidentimit të hartave në terren.
 � U trajnuan anëtarë të përzgjedhur të komunitetit për teknikat e zgjidhjes alternative të 

mosmarrëveshjeve për të zgjidhur konfliktet e tyre lidhur me tokën.
 � Seancat pasuese me informim të publikut sqaruan çështjet e mbetura.

 � Aktivitetet e projektit për ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin gjinër në komunitete u udhëhoqën 
nga gra, me mbështetjen e grave të tjera dhe të burrave .

✓
✓
✓
✓
✓
✓

LISTË 
KONTROLLI 5.1: 
Mbështetja për 
marrjen me 
barazi gjinore të 
informacionit për 
tokën
Burimi: FIG, 2001.

Në Pakistan, në 2009-2010 një projekt i financuar nga Koalicioni Ndërkombëtar për Tokën (ILC) 
monitoroi efektin që pati tek mundësia e grave për të pasur tokë Programi për Shpërndarjen e 
Tokës (LDP) i Qeverisë së Sindit dhe ofroi asistencë juridike për gratë e përfshira në mosmarrëveshje 
për tokën. Një komponent i rëndësishëm i projektit ishte sensibilizimi në media për çështjet e 
tokës dhe ato gjinore, ku u rrit vëmendja e mediave për kontributin që dha LDP në pranimin 
më pas nga pushteti provincial i të metave në procesin e shpërndarjes së tokës. Në aktivitetet e 
sensibilizimit përfshiheshin dialogu me median për LDP-në dhe çështjet e lidhura me të; vizita të 
mediave nëpër rrethe dhe marrës të tokës; artikuj të publikuar nga media; video dhe dokumentim 
i easteve studimore dhe historive të suksesshme; dhe prezantimi në media i një studimi për 
çështjet e LDP-së.

KUTIA  5.3:  
Sensibilizimi gjinor 
në mbështetje 
të qeverisjes me 
barazi gjinore të të 
drejtave mbi tokën
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Lëvizja për tokë dhe Barazi në Uganda (LEMU) sensibilizon komunitetet për çështjet e tokës dhe 
ato gjinore dhe informon publikun (përfshirë edhe për mundësitë e zgjedhjes së kanë familjet 
kur duan të vendosin të kërkojnë apo jo nxjerrjen e titullit mbi tokën e tyre zakonore, apo të cilat 
përballen me blerje të detyrueshme). LEMU përdor fletushka, telefonata me dëgjuesit në radio dhe 
këshillim individual ligjor për të përhapur informacionin për të drejtat e grave mbi tokën në kuadër 
të së drejtës zakonore dhe legjislacionit zyrtar dhe hapat që mund të bëjnë komounitetet për të 
pakësuar konfliktet për tokën dhe për të nxitur sensibilizimin gjinor dhe debatin.

Në Nepal, Projekti i Fondit Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor (IFAD) për zhvillimin e pyjeve dhe 
kullotave me qira u jepte me qira të drejtat e përdorimit mbi tokën pyjore grupeve me 5 deri në 
10 familje të varfra. Për të siguruar që kjo u përgjigjej nevojave dhe interesave të grave në fshat, 
projekti mori një ekip gjinor të përbërë prej nga tre gra për të hartuar një strategji novatore për 
sensibilizimin gjinor. Aktivitetet përfshinin rekrutimin dhe trajnimin e një trupe promotorësh 
të grave për t’i sensibilizuar gratë dhe burrat përfitues të projektit; identifikimin, trajnimin dhe 
mbajtjen në patronazh të personave të kontaktit për çështjet gjinore në agjencitë zbatuese, 
personeli i të cilave janë kryesisht meshkuj; dhe prodhimin dhe shpërndarjen e dy revistave: njëra 
për personat e kontaktit për çështjet gjinore në nivel rrethi dhe tjetra për promotorët në bazë.
Pas 9 vjetësh zbatim, ndër sukseset përfshihej një pjesëmarrje më e madhe dhe role udhëheqëse 
për gratë (25% e pjesëmarrësve në mbledhjet e grupeve të pyjeve me qira qenë gra dhe kishte 
74 grupe vetëm me gra dhe 112 gra udhëheqëse të grupeve); rritje e vetëbesimit për të rejat e 
përfshira në projekt; dhe rritje e numrit të titujve të tokës pët gratë, ku, sipas raporteve, burrat kanë 
filluar t’i pranojnë më shumë të drejtat e grave të tyre për të mbajtur tokë bujqësore në emrin e vet. 
Gratë që morën pjesë në këto grupe për të paktën 5 vjet thanë se 90% e të gjitha vendimeve në 
familje tani merren bashkërisht.

Burimet:  
ILC, 2010c; ULA, 2010;  

World Bank/FAO/IFAD,  
2009a: 159–161.

Të sensibilizohen si gratë edhe burrat, për të ndryshuar vlerat dhe sjelljet që kanë hedhur rrënjë 
të thella
Të sensibilizohen udhëheqësit në qendër, rreth dhe nivel lokal për çështjet gjinore dhe tokën.
Të nxitet pjesëmarrja e grave në projektet dhe reformat e sektorit të tokës duke u ofruar 
sensibilizimin e duhur gjinor dhe trajnimin për të gjithë punonjësit e projekteve dhe anëtarëve 
të komuniteteve lokale të përfshira.
Të nxitet diskutimi për çështjet gjinore dhe tokën në një forum të paanshëm dhe të sigurohet 
që ekzistojnë mekanizmat e efektshëm dhe të përshtatshëm nga ana kulturore për identifikimin 
dhe diskutimin, negocimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për çështjet.
Të ofrohen mundësi të barabarta për gratë dhe burrat në sensibilizimin, edukimin dhe trajnimin 
gjinor (përfshirë edhe në vizitat studimore) në të gjithë projektet dhe reformat e sektorit të tokës.
Të ndihmohet emërimi i grave që i plotësojnë kushtet në role udhëheqëse dhe vendimmarrëse 
për çështjet e tokës.
T’u ofrohet grave trajnim i posaçëm për çështjet gjinore, për të nxitur zotësi të reja dhe burime 
për të  kundërshtuar rolet e tyre tradicionale dhe për të marrë pjesë plotësisht në proceset dhe 
institucionet e qeverisjes së të drejtave mbi tokën.
T’u ofrohet burrave trajnim i posaçëm për çështjet gjinore, për t’i nxitur të sigurojnë hapësirë për 
gratë për të marrë pjesë në qeverisjen e të drejtave mbi tokën, duke u dhënë zgjidhje çështjeve 
që lidhen me pyetjen se çfarë do të thotë të jesh burrë apo grua në kulturën në fjalë.
Të sensibilizohen mediat, të ndihmohet ndryshimi i qëndrueshëm në nivel komuniteti, pushteti 
vendor dhe pushteti qendror.

MOS HARRONI! 
Sensibilizimi gjinor është pjesë e rëndësishme, por jo e mjaftueshme, e çdo strategjie të suksesshme 
komunikimi për të rritur mbështetjen e qëndrueshme për qeverisjen e përgjegjshme me barazi 
gjinore të të drejtave mbi tokën. Organizatat ndërkombëtare kanë një rol të rëndësishëm në aktivitetet 
e edukimit dhe sensibilizimit për të nxitur integrimin gjinor dhe barazinë gjinore në proceset dhe 
institucionet e qeverisjes së të drejtave mbi tokën.

✓
✓
✓

✓

✓
✓

LISTË 
KONTROLLI 5.2: 

Sensibilizimi 
gjinor

✎
Burimi: FAO, 2002c: 27.

✓

✓
✓

Megjithëse puna bindëse shpesh u drejtohet vendimmarrësve të politikave në 
qeveri dhe në organe të tjera vendimmarrëse, ndërgjegjësimi i një auditori më të gjerë 
grupesh të interesit mund ta mbështesë punën bindëse përmes rritjes së trysnisë 
publike për ndryshim dhe reformim.
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Të ofrohet zhvillim i kapaciteteve dhe mbështetje financiare për organizatat e shoqërisë civile 
që punojnë lokalisht dhe/ose në parnteritet me organizatat e komunitetit, meqë ato mund të 
ndihmojnë në kapërcimin e hendeqever (siç janë pengesa gjuhësore) mes komuniteteve dhe 
qeverisë.

Të përfshihet i gjithë komuniteti në çdo strategji komunikimi për qeverisjen me barazi gjino-re 
të të drejtave mbi tokën dhe të theksohen përfitimet që ka barazia gjnore për të gjithë:

 � Në vend që të kërkohen të drejtat e grave në formë të veçuar, të nxitet mbështetja për 
shumicën e personave të pambrojtur dhe në rrezik përjashtimi social në komunitete, 
për të shmangur përballjen e drejtpërdrejtë lidhur me qëndrimet me rrënjë të thella për 
marrëdhëniet gjinore.

Të sigurohet që të gjitha produktet dhe mjetet e komuniktimit të theksojnë barazinë gjinore. Të 
mendohet përdorimi i produkteve dhe mjeteve të ndryshme për t’iu afruar burrave dhe grave, 
sipas llojeve të ndryshme të madias që mund të arrijnë dhe të nxisin interesin e tyre.

Të tregohet vëmendje e veçantë për të trajtuar problemet e analfabetizmit të grave në fshat 
dhe të përdoret e gjithë gama e teknologjive të informacionit dhe komunikimit që kanë gratë, 
përfshirë edhe celularët.

Të angazhohen gratë dhe të rritet besimi i tyre për të folur vetë në publik.

Të mbahet parasysh ngarkesa në punë e grave dhe koha e tyre për të marrë pjesë në mbledhje.

MOS HARRONI! 
Komunikimi është jetik për punën bindëse. Strategjitë e komunikimit që janë hartuar dhe zbatuar 
mirë mund të ndihmojnë në çuarjen përpara të një kauze, ndërsa komunikimi i dobët mund ta 
dëmtojë.

✓

✓

✓

✓

LISTË 
KONTROLLI 5.3: 
Using 
communication 
for advocacy  

✎

✓

Burimet:  Prezantim nga 
Sabine Pallas për zhvillimin e 
instrumenteve të komunikimit 
dhe punës mbrojtëse përmes 
punës kërkimore të orientuar 
nga veprimi në Afrikë, në 
seminarin teknik të muajit maj 
2011; ILC, 2011.

✓

Dijet juridike

Dijet juridike për qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën kërkojnë që 
si gratë ashtu edhe burrat të jenë në dijeni të asaj që është e mundshme ligjërisht 
dhe që të kenë infromacion se si t’i regjistrojnë të drejtat mbi tokën dhe të marrin 
pjesë në proceset dhe institucionet e qeverisjes së të drejtave mbi tokën. Ata duhet 
të kuptojnë kompleksitetin e çështjeve të tokës, kufizimet e ligjit dhe të kapacitetit 
zbatues të institucioneve të administrimit të tokës dhe mundësitë e ndryshme zyrtare 
dhe jozyrtare nga të cilat mund të zgjedhin, mekanizmat dhe sferat juridike që mund 
të përdorin për t’u rënë pas të drejtave të tyre mbi tokën. Ligjin dhe rrjedhojat e tij 
duhet ta kuptojnë edhe personat të cilëve u është ngarkuar detyra e zbatimit të 
ligjeve të tokës dhe e drejtimit të institucioneve të qeverisjes së të drejtave mbi tokën, 
siç janë udhëheqësit vendorë, autoritetet gjyqësore dhe administratorët e sektorit të 
tokës (FAO, 2011a: 18–19; Banka Botërore/FAO/IFAD, 2009a: 144).

Komunikimi dhe mbështetja për rritjen e dijeve juridike duhet t’i japë zgjidhje 
diskriminimit zakonor, shpesh prej shumë kohësh, që bën që disa prej grave të heqin 
dorë nga të drejtat e tyre ligjore mbi tokën, edhe kur e dinë se u takojnë këto të drejta.

Praktikat e mira për krijimin dhe mbështetjen e dijeve juridike për qeverisjen me 
barazi gjinore të të drejtave mbi tokën përfshijnë qasjen me pjesëmarrje të përdorur 
në Kolumbi dhe një fushatë ndërgjegjësimi juridik që përdor këngë, valle dhe mjete 
pamore të imitueshme me lehtësi të cilat janë përdorur në komunitetet indigjene 
analfabete shumë të pambrojtura në Republikën Demokratike të Kongos, të cilat 
përshkruhen në Kutinë 5.4.
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Në Kolumbi, një projekt për dijet juridike i realizuar nga OJQ-ja “Centro de Investigación y Educación 
Popular” në vitin 2010 trajnoi 30 gra nga organizatat në fshat për të rritur ndërgjegjësimin e 
komunitetit për të drejtat mbi tokën dhe mekanizmat për kërkimin e tyre. Qasja me pjesëmarrje 
përfshinte:

 � Studim dhe analizë me pjesëmarrje, që çoi në nxjerrjen e një dokumenti për sfidat me të cilat 
përballen gratë kur duan të kenë mundësi për të pasur e përdorur tokë në Kolumbi;

 � Tre seanca trajnimi u zhvilluan në secilin prej pesë fshatrave, plus një mbledhje të fundit për të 
nxjerrë mësime dhe ndarë përvojën e të tridhjetë grave;

 � Prodhim i materialeve të komunikimit, përfshirë edhe një buletin dhe postera për gratë dhe 
mundësitë për të pasur e përdorur tokë, si edhe një program radiofonik i transmetuar në tre 
radio rajonale;

 � Hartim dhe konfirmim i një strategjie juridike për mbrojtjen dhe kërkimin e të drejtave të grave 
mbi tokën, aprovim i një manifesti dhe përhapje e një pakete me intrumente, nga të 30 gratë 
pjesëmarrëse.

Këto veprimtari patën një ndikim të ndjeshëm tek besimi i pjesëmarrëseve për të ngritur zërin 
dhe për të kërkuar të drejtat e tyre dhe tek motivimi i tyre për bashkëpunim për një qëllim të 
përbashkët. 
Në Republikën Demokratike të Kongos, në 2009–2010, “Union pour l’Emancipation de la 
Femme Autochtone” (UEFA) realizoi një fushatë ndërgjegjësimi juridik me fonde të Koalicionit 
Ndërkombëtar për Tokën (ILC) duke u përqendruar tek të drejtat e grave për tokën në komunitetet 
e pigmive në provincat e Kivut Verior dhe Jugor. Aktivitetet përfshinin:

 � Rritje të kapaciteteve për 10 ndërgjegjësuese (“sensibilisateurs”) për zotësitë dhe teknikat e 
komunikimit, ligjin për tokën dhe pyjet, të drejtat e grave dhe çështjet gjinore dhe zhvillimin;

 � Prodhim të materialeve për ndërgjegjësim juridik, përfshirë edhe një broshurë me vizatime 
dhe një këngë në gjuhën lokale, të përgatitur për këto komunitete kryesisht analfabete me një 
kulturë të pasur por të harruar këngësh duke pranuar të drejtat dhe statusin e grave;

 � Fushatë që arriti afro 9.000 persona dhe 20 udhëheqës vendorë, sipas çmuarjeve nga UEFA që 
përfaqëson 15% të popullsisë lokale pigmi;

 � Punë bindëse me udhëheqësit lokalë, duke përdor një akt për të drejtat e grave të përgatitur 
nga delegatë nga komunitetet e projektit si bazë për të vepruar në të ardhmen.

Fushata e rriti ndërgjegjësimin e komunitetit për të drejtat për tokën të komuniteteve pigmi 
dhe ndërgjegjësimin e udhëheqësve vendorë për të drejtat për tokën të grave pikmi. Përdorimi i 
këngëve dhe valleve foklorike dhe i mjeteve pamore ishte veçanërisht me vlerë për rritjen e dijeve 
juridike tek këta njerëz në pozita shumë të cenueshme dhe në rrezik përjashtimi social, dhe kjo 
shërben si model i praktikës së mirë.

Burimet: ILC, 2010a; 2010b.

Strategjitë dhe metodat e komunikimit dhe 
ndërgjegjësimit

Gjatë hartimit të strategjive dhe metodave të komunikimit dhe ndërgjegjësimit ka 
rëndësi të identifikohen mënyrat e ndryshme me të cilat gratë dhe burrat krijojnë 
lidhje me botën dhe marrin dhe përpunojnë informacionin në vendin, projektin dhe/
ose reformën në fjalë.

Në përgjithësi, ku e marrin informacionin gratë dhe burrat? 
 � Për shembull, shpesh mësuesit janë një burim i rëndësishëm informimi për gratë, por jo 

aq shumë për burrat.

Cilat janë mjetet më të mira të komunikimit për të arritur tek gratë?

Cilat janë rrjedhojat shoqërore dhe kultutore të të drejtave mbi tokën për secilën gjini? Çfarë 
efektesh të ndryshme mund të kenë reformat e të drejtave mbi tokën për gratë dhe burrat?

Si dhe kur njerëzit e ndryshëm marrin pjesë në qeverisjen e të drejtave mbi tokën? Çfarë niveli 
dijesh mund të kenë që më parë?

Cilat mesazhe u duhen dhënë grave dhe burrave dhe në cilën fazë të projekteve apo reformave 
të sektorit të tokës? Në çfarë kornizash është mirë të futen këto mesazhe?

MOS HARRONI! 
Ka rrezik që puna për komunikimin dhe ndërgjegjësimin të mos ketë efektin e duhur nëse këtyre 
pyetjeve nuk u jepet përgjigje qysh herët në fazën e hartimit të një fushate informimi.

✓
✓
✓
✓

LISTË 
KONTROLLI 5.4: 

Hartimi i 
strategjive dhe 

metodave të 
komunikimit dhe 

ndërgjegjësimit 

✎

✓

KUTIA 5.4: 
Mbështetja 

për dijet 
juridike  
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Hartimi dhe zbatimi i masave të komunikimit është mirë të trajtojë aspekte 
strategjike, të tilla si ndryshimi afatgjatë i vlerave dhe qëndrimeve; aspekte metodike, 
të tilla si zgjedhja e mënyrave, mjeteve dhe mesazheve për auditorë të ndryshëm; 
dhe aspekte të ndryshme institucionale, të tilla si barazia gjinore në organizatën apo 
institucionin që e promovon masën (FAO-Dimitra, 2011b).

Figura 5.1 paraqet hapat për hartimin e strategjive dhe metodave të komunikimit 
dhe ndërgjegjësimit në mbështetje të qeverisjes me barazi gjinore të të drejtave mbi 
tokën.

Komunikim dhe 
ndërgjegjësim 
me barazi 
gjinore

Nis nga 
niveli i lartë

Përcaktimi i 
renditjes dhe 
kohës

Përkufizimi dhe 
përckatimi i 
auditorit

Vendosja në 
kornizë e
mesazhit

Përfshirja 
e grave

Përdorimi i 
metodave me 
barazi gjinore të 
komunikimit

Nisja nga niveli i lartë

Komunikimi dhe ndërgjegjësimi i suksesshëm varet nga pasja e mbështetjes dhe 
angazhimit të njerëzve në nivelet e larta të vendimmarrjes dhe bërjes së politikave. 
Pra, çdo strategji komunikimi është mirë të nisë me sensibilizimin dhe trajnimin 
e zyrtarëve në qeveri dhe administratorëve dhe teknikëve në sektorin e tokës për 
çështjet e mëposhtme:
•	 përse kanë rëndësi çështjet gjinore;
•	 si preken gratë dhe burrat nga projektet dhe reformat e sektorit të tokës: 

kulturalisht,
•	 shoqërisht dhe ekonomikisht;
•	 avantazhet e qeverisjes me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën dhe të 

përfshirjes si të grave edhe të burrave në të gjitha proceset dhe institucionet 
e qeverisjes së të drejtave mbi tokën, përfshirë edhe në institucionet e 
administrimit të tokës, dhe në aktivitetet e zbatimit të projekteve dhe reformave;

•	 praktikat më të mira për nxitjen e barazisë gjinore

FIGURA 5.1:  
Hartimi i një strategjie 
për komunikimin dhe 
ndërgjegjësimin 
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Ky hap i parë kërkon edhe njohuri të qarta për kontekstin dhe objektivat e komunikimit 
dhe ndërgjegjësimit. Sa i takon kuadrit të politikë-bërjes, të përshkruar në Modulin 1, është 
e dobishme të krijohet një mandat për ndryshimin përmes një aleance të shumë grupeve 
të interesit, duke identifikuar kampionët dhe një grup pararendësish për të promovuar 
barazinë gjinore në qeverisjen e të drejtave mbi tokën dhe për të marrë rolin udhëheqës në 
hartimin dhe zbatimin e strategjisë së përgjithshme për komunikimin dhe ndërgjegjësimin.

Përcaktimi i renditjes dhe kohës

Nëse publikut i jepet informacion që herët në proces, mund të korrigjohen supozimet 
e pasakta dhe të shmanget pështjellimi. Por, nëse institucionet e tokës funksionojnë 
keq apo janë të korruptuara, informacioni i dhënë mund të sjellë dhunë dhe trazirë 
civile. Ky rrezik është sidomos në situatat pas konflikteve, kur çështjet e tokës dhe 
burimeve mund të kenë qenë njëri prej faktorëve që kanë shkaktuar konfliktin.

Ky hap i dytë i procesit të hartimit të strategjisë kërkon edhe mbajtjen parasysh 
të planifikimit dhe buxhetimit për zbatimin e aktiviteteve të komunikimit dhe 
ndërgjegjësimit.

Përkufizimi dhe afrimi me auditorin e përcaktuar

Brenda strategjisë së përgjithshme të komunikimit, lipsen të hartohen mesazhe të 
ndryshme për auditorë të ndryshëm. Pra, lipset që i njëjti informacion të paraqitet 
në mënyra të ndryshme, duke u përqendruar tek elementet që janë me interes dhe 
aktuale për grupe të ndryshme njerëzish.

Me shumë rëndësi është edhe vlerësimi i nivelit ekzistues të njohurive dhe 
ndërgjegjësimit të auditorit të synuar, lidhur me çështjet gjinore në përgjithësi dhe 
me çështjet e veçanta të të drejtave mbi tokën, për të cilat po flitet. Kjo mund të 
arrihet përmes identifikimit dhe analizimit të auditorit për të konstatuar nëse është 
apo jo i hapur për të folur për çështjet gjinore, llojet e masave të komunikimit dhe 
mesazhet që mund të jenë më të duhurat dhe horizonti kohor i përshtatshëm. Gjatë 
analizimit të auditorit të mendohen kanalet dhe vendndodhjet më të dobishme për 
komunikimin, aktivietet për komunikimin dhe ndërgjegjësimin për barazinë gjinore 
dhe çështjet e tokës të cilat po realizohen nga organizata dhe institucione të tjera, 
dhe metodat dhe mjetet që janë përdorur më parë dhe që mund të përdoren si bazë.

Të përkufizosh auditorin e synuar do të thotë të pyesësh veten se kush e ka mandatin 
për të rritur ndërgjegjësimin për çështjet gjinore dhe qeverisjen e të drejtave mbi 
tokën, dhe të sigurohesh që këta persona apo institucione të përfshihen në auditorin 
e synuar dhe në grupin e atyre që e përçojnë mesazhin.

Vendosja në kornizë e mesazhit

Mesazhet lipsen hartuar dhe formuluar me kujdes, duke mbajtur parasysh auditorin e 
synuar, përmbajtjen e mesazheve dhe mënyrën dhe aktorët e transmetimit të tyre, si 
edhe kushtet e vendit dhe të projektit
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Mesazhet janë më të fuqishme kur ata që i përcjellin i ndjejnë 
sikur janë mesazhet e tyre, pra është e rëndësishme të ndiqet 
një qasje me pjesëmarrje për hartimin e msazheve. Taktika është 
e rëndësishme: paraqitja e ndryshimit si një zhvillim pozitiv 
me përfitime për të gjithë komunitetin ka të ngjarë të ketë 
më shumë sukses se sa ta paraqesësh sikur kërkon humbjen e 
pushtetit për ata që aktualisht e kanë në dorë këtë pushtet. Pra, 
është mirë që analiza e nevojshme për vendosjen e mesazheve 
në kornizë të shikojë edhe problemet që shkakton aktualisht 
pabarazia gjinore në qeverisjen e të drejtave mbi tokën.

Edhe hollësitë shumë të vogla mund të ndikojnë shumë tek 
mënyra se si i interpretojnë mesazhet njerëzit. Për shembull, 
një vizatim ku duken një burrë dhe një grua që po rregjistrojnë 
tokën e tyre ku burri është duke hedhur firmën në formular, 
ndërsa gruaja i qëndron më këmbë përbri, me buzën në gaz, 
nuk e jep mesazhin e barazisë gjinore po aq mirë sa vizatimi 
tjetër ku edhe gruaja është duke firmosur në formular.

Metoda e bashkëbisedimeve në komunitet, e përshkruar 
në Kutinë 5.5, është një mjet i fuqishëm ndryshimi, i cili i jep 
mundësi të gjithë komunitetit të dëgjojë mendimet e anëtarëve 
të tjerë të komunitetit. Bisedat në 
komunitet janë zhvilluar nga njerëz 
që merren me çështjet e HIV/AIDS 
dhe gjymtimin e gjenitaleve të 
femrave në Afrikë, si metodë për 
të ndihmuar ndryshimet madhore 
kulturore dhe janë po aq të 
vlefshme për çështjet e tokës. Por 
përdorimi i kësaj metode në kushte 
të tjera kërkon përshatje, siç është 
India ku ideja e komunitetit është 
shumë më e ndryshme nga ajo që 
kemi në Afrikë për shkak të nevojës 
për të marrë në konsideratë kastën 
dhe fenë, si edhe përkatësinë 
gjinore. Pra, jo gjithmonë është 
e mundur të punohet me të tërë 
komunitetin dhe të niset ajo bisedë 
e hapur në komunitet është e është 
e mundshme në kushte të tjera.

Një projekt me fonde të “Nike Foundation” dhe i zbatuar nga OJQ 
amerikane “Landesa” në Bengalin Perëndimor, Indi, ndoqi qasjet me 
biseda në komunitet për të nxitur sigurinë e të drejtave mbi tokën për 
vazjat dhe për të parë çështjet e përgjithshme të trashëgimisë për vajzat. 
Landesa organizoi mbledhje ku komuniteti dhe grupet të veçuara të 
djemve dhe vajzave diskutuan për problemet që ua vështirësojnë vajzave 
mundësinë për të pasur në kontroll pasuri dhe mjete: varfëria, kërkesat për 
prikë, martesa në moshë shumë të re. Për shkak të kufizimeve kulturore 
sa i takon përzierjes së grupeve të ndryshme të popullsisë, projektit iu 
desh të mbante mbledhje më vete me kasta të ndryshme dhe grupeve 
të ndryshme fetare përpara se të mund të mblidhej në një vend i gjithë 
komuniteti. 
Në bisedat me grupet e veçuara “Landesa” mësoi se synimi i projektit 
për të ulur pagesat e prikës që paguajnë familjet e varfra binte ndesh 
me mendimin e komunitetit se prika e vogël ia ul statusin vajzës. Vajzat 
nga familje të varfra shpesh martoheshin shumë të reja në mënyrë 
që familjet e tyre të mund të jepnin prikë më të vogël. Më në fund, 
anëtarët e komunitetit ranë në një mendje se në vend që të ndalonin 
apo pakësonin pagesat e prikës, një përqindje e prikës të konsiderohej 
si pasuri e vajzave. Bisedat në komunitet nxorën në pah edhe një kërkesë 
nga nënat dhe vajzat për formim profesional me bazë tokën për të marrë 
aftësi me të cilat të mund të nxirrnin ndonjë të ardhur. Si rezultat i kësaj 
qasjeje, projekti arriti ta përshtaste mbështetjen e vet për adoleshentet 
nga familjet e pastreha pa tokë, për të pasqyruar interesat dhe nevojat e 
tyre brenda komunitetit.

Burimi:  
Prezantim nga 
Renée Giovarelli për 
ndërgjegjësimin me 
barazi gjinore, të mbajtur 
në seminarin teknik të 
muajit maj 2011

KUTIA 5.5: 
Vënia e mesazheve 
në kornizë përmes 
bisedave në 
komunitet 
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Të identifikohen mjetet më të mira të komunikimit për të arritur gratë.

Të njihet mjedisi politik; të përgatitet një hartë e pushtetit për të identifikuar grupet kyçe të 
interesit.

Të njihet auditori; të përgatitet një hartë e auditorit.

Mesazhet të mbahen të thjeshta dhe të shkurtra.

Të përdoret ton bindës, jo agresiv.

Të përdoren histori dhe citime nga jeta e vërtetë.

Të përdoren me kreativitet shifra dhe fakte të qarta.

MOS HARRONI! 
Auditorë të ndryshëm kanë nevoja të ndryshme komunikimi. Lipset të përshtatet gjuha dhe 
mesazhet sipas kësaj, në mënyrë që të kuptohen dhe priten sa më mirë.

✓

✓
✓
✓

LISTË 
KONTROLLI 5.5: 

Zhvillimi i mesazhit
✎

✓

✓

✓

Burimet: Prezantim nga 
Sabine Pallas për zhvillimin 

e instrumenteve të 
komunikimit dhe punës 

mbrojtëse përmes punës 
kërkimore të orientuar 

nga veprimi në Afrikë, në 
seminarin teknik të muajit 

maj 2011; ILC, 2011.

Përfshirja e grave

Vendndodhja dhe koha e mbledhjeve ka shumë rëndësi sa i 
takon përfshirjes së grave. Për shembull, shpesh gratë kanë 
shumë punë për të bërë në shtëpi, kështu që mbase do të ishte 
mirë të mbaheshin mbledhje për grupe të vogla fqinjash në 
njërën prej shtëpive të grave. Pjesëmarrja e grave mund të rritet 
edhe duke i ftuar gratë të sjellin ushqime nga shtëpitë e tyre, për 
të gatuar së bashku gjatë zhvillimit të mbledhjes, siç e ilustron 
shembulli nga Uganda në Kutinë 5.6.

Mund të jetë më mirë që mbledhjet me gratë të mbahen në 
mbrëmje, pasi i kanë mbaruar punët e ditës. Por, mbledhjet në 
mbrëmje mund të jenë të papërshtatshme kur gratë jetojnë 
larg njëra-tjetrës, duke qenë se mund të vihet në rrezik siguria e 
tyre për shkak se do t’u duhet të kthehen në errësirë në shtëpi. 
Është sidomos e rëndësishme që mesazhet gjatë mbledhjeve 
në mbrëmje të jenë të thjeshta dhe të qarta, pra mbledhjet të 
mund të mbarojnë përpara se të jenë të gjitha të lodhura.

Është po ashtu e rëndësishme 
të mbahen mbledhjet në 
vende ku gratë mund të marrin 
pjesë pa pasur probleme. 
Mbledhjet e projektit mund 
të ndërthuren me mbledhjet 
ekzistuese ku marrin pjesë 
gratë apo të zhvillohen në 
vende ku mblidhen shpesh 
gratë, siç janë çezmat publike, 
çajtoret apo, siç është rasti i 
Malavit (Kutia 5.6), në qendrat 
kundër analfabetizmit.

Një projekt i pyjtarisë në Gudibanda Taluk, Karnataka, Indi – zbatuar nga OJQ-
ja “Gratë për zhvillim të qëndrueshëm” – mbështet bujkeshat dhe bujqit atje 
për të mbjellë pyje për lëndë drusore dhe sekuestrim të dioksdit të karbonit. 
Projekti ndihmon pjesëmarrjen e grave në proceset vendimmarrëse duke 
mbajtur në konsideratë kohën e grave dhe kufizimet kulturore, gjatë krijimit 
të forumeve publike.

Gjatë zbatimit të projektit të Organizatës për të Drejtën Ndërkombëtare për 
Zhvillim “Titujt mbi tokën në komunitet” në Okere, Uganda, gratë thoshin se 
qenë të detyruara të mungonin në shumë mbledhje meqë punonin dhe nuk 
kishin kohë. Kështu, një person i mbështetjes në komunitet u kërkoi grave ta 
sillnin edhe ushqimin në vendin e mbledhjes dhe pastaj të gjitha të gatuanin, 
ndërkohë që edhe merrnin pjesë në mbledhje.

Një projekt shumë i vlerësuar i shoqatës “ActionAid” në Malavi përfshinte 
diskutime të çështjeve gjinore dhe të tokës në orët e përjavshme  kundër 
analfabetizmit për gratë.

Burimet: Prezantim nga 
Rachael Knight’s për 

pjesëmarrjen me barazi 
gjinore në qeverisjen e 
tokës: nxjerrja e tapive 

në komunitet në Liberi, 
Mozambik dhe Ugandë, 

dhe diskutime të grupit të 
punës për komunikimin në 
seminarin teknik të muajit 
maj 2011; Banka Botërore/

FAO IFAD, 2009b: 441.

KUTIA 5.6:  
Mbështetja e 
pjesëmarrjes 

së grave në 
mbledhje
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Përdorimi i metodave me barazi gjinore të komunikimit

Disa metoda dhe mjete komunikimi janë më të efektshme se të tjerat për arritjen e 
auditorëve të ndryshëm, në varësi të pasjes së burimeve, kohës dhe kontrollit mbi 
arritjen dhe përdorimin e tyre.

Për shembull, radioja është një mjet i rëndësishëm për ndërgjegjësimin, shërbimet 
e ekstensionit dhe përhapjen e informacionit në fshat dhe komunitetet e izoluara. 
Radioja mund të përdoret edhe në qasjet me pjesëmarrje, si në projektin Dimitra 
të FAO-s të përshkruar në Kutinë 5.7. Projekti Dimitra është një shembull i mirë për 
t’u ndjekur në zonat rurale, për të nxitur debatin dhe diskutimet. Por, në disa raste, 
përdorimin e radios së shtëpisë e komandojnë burrat.

Dimitra është një projekt i FAO-s dhe një rrjet për barazinë gjinore, informimin, komunikimin dhe 
sigurinë ushqimore në fshat. Me partnerët në Nigeri dhe Republikën Demokratike të Kongos (RDK), 
në vitin 2006, Dimitra zhvilloi klubet e dëgjuesve të komunitetit, të cilat tani kanë rreth 8.000 
anëtarë në të dy vendet.
Grupe të veçuara dhe të përziera me gra dhe burra mblidhen rregullisht për të diskutuar për 
shqetësimet dhe vështirësitë e tyre dhe për të vepruar bashkërisht për zgjidhjen e tyre. Stacionet 
e radios në fshat ritransmetojnë dhe shkëmbejnë informacione, duke e rritur mundësinë për të 
marrë njohuri dhe ndërgjegjësim për temat e identifikuara nga anëtarët e klubeve: praktikat 
bujqësore, siguria ushqimore, pasja e tokës, kanalizimeve, etj. Anëtarët e klubeve përdorin 
radio që punojnë me energji diellore ose me dinamo dhe (ndonjëherë) telefona celularë për të 
komunikuar me njëri tjetrin dhe me klubet e tjera. Përmes dialogut dhe veprimit, njerëzit në fshat 
informohen më mirë, ndajnë dijet, rrisin besimin tek vetja dhe ngrenë zërin. Ky proces i nxit edhe 
të marirn pjesë aktivisht në jetën e komunitetit.
Disa prej këtyre rezultateve kanë ndihmuar sidomos për nxitjen e barazisë gjinore. Për shembull, 
në deltën e lumit të Nigerit, gratë e fshatit Banizumbu kanë negociuar me pronarët meshkuj të 
tokës në fshat për të marrë me qira për 99 vjet 2,75 ha tokë cilësore për të kultivuar perime. Në 
RDK, nga diskutimet në klubet e dëgjuesve në Bugobe (Kabare), doli se burrat po merrnin në 
kontroll ligatina pjellore për të mbjellë kallam sheqeri. Kjo kishte ndikim në ndjeshëm tek gjendja 
ushqimore e familjeve, sepse u hiqte grave tokën që do të duhej të përdornin për të kultivuar 
bimë të tjera. Klubi i dëgjuesve vuri në dijeni autoritetet administrative dhe tradicionale, të cilat 
vendosën taksa tejet të larta mbi kultivuesit e kallamit të sheqerit. Për pasojë, rreth 70 për qind e 
tokës iu kthye kultivimit të fruta-perimeve.
Këta shembuj tregojnë se si rritja e informimit dhe komunikimit mund të nxisë vendosjen e 
pikëpyetjeve mbi praktikat që nuk kanë barazi gjinore dhe diskutimin për çështje të rëndësishme 
të zhvillimit në komunitet lidhur me bujqësinë, sigurinë ushqimore, të drejtat e grave, etj., duke 
çuar kështu në mobilizim shoqëror dhe fuqizim të anëtarëve të komunitetit, sidomos të grave. Një 
burrë tha se si kjo përshirje në klubin e dëgjuesve në Kalehe në Kivu Jugor, RDK, qe hera e parë që 
ai merrte pjesë "në një debat për ndërgjegjësimin gjinor. Gjithmonë kisha kujtuar se kjo ishte një 
temë që u pëlqente grave dhe që ishte kundër burrave!”

Burimet: FAO-Dimitra,
2008; 2010a; 2010b;
2011a; 2011b; 2011c;
Eliane Najros, komunikim 
personal.

KUTIA 5.7:  
Radiot në fshat si 
mjet komunikimi 
për ndryshimin –  
Projekti Dimitra 

Shpesh, gratë në fshat kanë shumë pak mundësi të marrin informacion përmes shtypit 
dhe mjeteve të shtypura, kështu që është  mirë të përdoren në mënyrë të veçantë 
mjetet verbale dhe pamore të komunikimit. Mund të dalë nevoja edhe që mesazhet 
dhe informacioni të përkthehen në gjuhët lokale. Mirë është të shmangen termat dhe 
gjuha teknike. Të tjera mjete përfshijnë teatrin në komunitet, librat me vizatime, këngët, 
afishet dhe videot, siç përshkruhet në Kutinë 5.8 për një projekt në Malavi.

Punë me udhëheqësit tradicionalë, që mund të jenë shumë të efektshëm për realizimin e ndryshimit 
shoqëror kur ndërgjegjësohen dhe e pranojnë legjitimitetin e çështjeve dhe problemeve gjinore.

Dokumentim me video, mbledhje të këngëve, poezive, dramave dhe zërave të ndryshëm, megjithëse 
ndonjëherë njerëzit nuk duan të dalin përpara kameras apo të zbulojnë identitetin e tyre.

KUTIA 5.8:  
Metoda 
dhe mjete 
komunikimi me 
barazi gjinore
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Ndryshimi i vlerave dhe qëndrimeve

Përmirësimi i barazisë gjinore në qeverisjen e të drejtave mbi tokën është një projekt 
afatgjatë që kërkon ndryshime të vlerave dhe qëndrimeve themelore, që shpesh 
kanë rrënjë të thella. Për të arritur efektin më të madh në periudhën afatgjatë, është 
e rëndësishme të identifikohen pikat e hyrjes për komunikimin dhe ndërgjegjësimin 
për çështjet gjinore dhe tokën. Në strategjitë e efektshme përfshihet puna me fëmijët, 
vlerat dhe qëndrimet e të cilëve do të jenë ato të shoqërive të ardhshme; bisedat 
në komunitet, që përshkruhen në Kutinë 5.5; dhe qasja e orientuar nga familja, që 
përshkruhet në Kutinë 5.9.

The World Bank’s Land Access Pilot Project and the expanded Proyecto Acceso a la Tierra were 
implemented in Honduras between 2001 and 2009 to promote land acquisition by poor people, 
increased awareness of joint property rights, legal guarantee of rights regardless of marital status, 
equal participation by household members in rural small businesses, women’s management of 
new businesses, and gender-equitable training. It provided landless and land-poor rural families 
with technical and legal assistance and land purchase loans, taking into account the activities 
of wives who support their husbands’ business ventures. The project was designed with a 
participatory monitoring and evaluation system, and incorporated a gender strategy from 2003. 
All technical staff were trained and sensitized on gender equity.

Project staff reported that implementing a gender strategy while addressing cultural differences 
was challenging but produced successful, gender-equitable project outcomes. A major long-term 
lesson is that providing family-oriented information and awareness encourages men to change 
their attitudes towards family obligations, value the contributions that their wives or partners 
make to production activities, and recognize their wives’ or partners’ ownership rights over any 
assets they may acquire.

Burimi:  
Banka Botërore/FAO/IFAD,

2009a: 162–165.

KUTIA 5.9:  
Ndryshimi i 

qëndrimeve 
përmes një qasjeje 

të orientuar nga 
familja

Komunikimi dhe ndërgjegjësimi për qeverisjen me barazi të të drejtave mbi tokën 
është një proces i vazhdueshëm që persëritet. Duhen përditësuar hartat e auditorit 
dhe duhet ndjekur ecuria kundrejt objektivave dhe treguesve të matshëm. Duhen 
sensibilizuar donatorët dhe financuesit lidhur me natyrën afatgjatë të procesit të 
ndryshimit të vlerave dhe qëndrimeve, në mënyrë që të mos shterojnë burimet për 
zbatimin e qeverisjes së prëgjegjshme me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën.

18 Patricia Costas, Catherine Gatundu, Renée Giovarelli, Paolo Groppo, Rachael Knight, Sabine Pallas dhe 
Rebecca Sittie dhanë kontribute të konsiderueshme për këtë modul gjatë seminarit teknik të muajit maj 
2011 në zyrat qendrore të FAO-s, përfshirë edhe në diskutimet e grupit të punës për komunikimin.

Shënime

Teatër për zhvillimin, duke u përqendruar tek çështjet e tokës ku lindin pabarazi gjinore, dhe përhapja 
e gjetjeve të punës kërkimore brenda komunitetit, duke i dhënë auditorit mundësinë të diskutojë 
për realitetin ku jeton dhe të gjejë zgjidhje për vështirësitë lidhur me tokën.

Shkëmbim vizitash mes komuniteteve me trashëgimi nga babai dhe nga nëna, për të krahasuar 
sistemet e të drejtave mbi burimet – kjo metodë komunikimi kërkon shumë burime.

Aktivitete vizuale në komuniteti, ku gratë dhe burrat vizatojnë harta të tokës në pronësi dhe nën 
kontroll të grave.

Burimi: WOLREC, 2011.
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Komunikimi dhe ndërgjegjësimi janë çelësi i integrimit të çështjeve gjinore dhe arritjes së 
qeverisjes së përgjegjshme të të drejtave mbi tokën.

Qëndrimet ndaj qeverisjes me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën mund të jenë të 
vështira për t’u ndryshuar ngaqë kanë hedhur rrënjë të tjella.

Për rrjedhojë, ndryshimi i vlerave përbën një projekt afatgjatë që kërkon shumë kohë 
dhe punë dhe sensibilizimi i donatorëve dhe financuesve për të siguruar gatishmërinë e 
burimeve për të mbështetur strategjitë e komunikimit dhe ndërgjegjësimit.

Nevojitet sensibilizim gjinor për gratë dhe burrat, komunitetet lokale dhe mediat e pjesë-
marrësit e të gjitha niveleve në proceset dhe institucionet e qeverisjes së të drejtave mbi 
tokën.

Strategjitë e efektshme të ndërgjegjësimit janë pragmatike, elastike, adaptive dhe 
bashkëpunese, me përfshirjen e grupeve të ndryshme të interesit në mënyra me pjesëmarrje.

Komunikimi dhe ndërgjegjësimi me sukses në mbëshetje të qeverisjes me barazi gjinore të 
të drejtave mbi tokën duhet projektuar me kujdes, duke filluar nga lart, me vëmendjen tek 
renditja dhe koha, përkufizimi dhe përcaktimi i auditorit, hartimi dhe vendosja në kornizë e 
mesazhit dhe përfshirja e grave dhe burrave në të gjitha etapat.

Metodat dhe mjetet e komunikimit me barazi gjinore përfshijnë bisedat në komunitet, ra-
dion rurale dhe mjetet me pjesëmarrje dhe ato vizuale.

Avokatia dhe fushatat e përhapjes së dijeve juridike janë aktivitete të rëndësishme 
komunikimi. 

Komunikimi dhe ndërgjegjësimi në mbështetje të qeverisjes me barazi gjinore të të drejtave 
mbi tokën është një proces që persëritet vazhdimisht.

Përmbledhje e
mesazheve kyçe
për përcjelljen e 
mesazhit

Tregues të sugjeruar  
monitorimi për  
përcjelljen e mesazhit

•	 numri i nismave të sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit gjinor që fokusohen tek toka.
•	 numri i seancave të avokatisë dhe trajnimit ligjor me ndjeshmëri gjinore që fokusohet tek 

toka.
•	 % e grave dhe burrave që marrin trajnim për avokatinë dhe dijet juridike që fokusohet tek 

toka.
•	 numri i mjeteve dhe komunikimit që përdoren për përcjelljen e mesazhit për qeverisjen me 

barazi gjinore të të drejtave mbi tokën.
•	 numri i grave dhe burrave që arrihen me mesazhet.
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Burime dhe materiale mbështetëse  
Mbështetje e mëtejshme për qeverisjen me 
barazi gjinore të të drejtave mbi tokën

Hyrje

Tërësia e burimeve që mund të përdoren në mbështetje të përpjekjeve për të arritur një 
qeverisje të përgjegjshme me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën rritet vazhdimisht. 
Pra, ky udhëzues nuk synon të jetë tërësisht i gjithanshëm.

Në këtë rubrikë jepet bibliografia e plotë e burimeve të cituara në këtë udhëzues 
dhe lidhjet me burime të tjera shtesë në internet. Përdoruesit e udhëzuesit mund të 
shohin edhe Konventën “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit të grave” 
(CEDAW) dhe isntrumente të tjera ndërkombëtare dhe rajonale, për të marrë orientime 
të mëtejshme për përpjekjet për të arritur një qeverisje të përgjegjshme të të drejtave 
mbi tokën e cila të jetë me barazi gjinore. Informacioni për disa prej këtyre instrumenteve 
jepet në fund të kësaj rubrike.

Prezantime në seminarin teknik të muajit maj 2011

Adoko, Judy, “Mënyrat konstruktive të punës me institucionet zakonore në mbështetje të të 
drejtave të grave mbi tokën”.
Alnaggar, Dalal,“Kapaciteti me barazi gjinore në gjeodezi dhe teknologjitë e në rajonin arab”. 
Costas, Patricia, “Metodat e komunikimit dhe strategjitë e sensibilizimit me barazi gjinore në 
mbështetje të qeverisjes së tokës në Bolivi”.
Dalrymple, Kate, “Çështjet gjinore dhe teknologjike në projektet e administrimit të tokës në 
Azinë Juglindore dhe Paqësor”.
Edmead, Nigel, “Çështjet gjinore në projektimin dhe ngritjen e sistemeve informatike dhe 
bazat e të dhënave të tokës: përvojat nga Gana, Zambia dhe Uganda”.
Fletcher, Debra,“Administrimi i tokës dhe përmirësimi i barazisë gjinore në institucione dhe 
aktivitete: pjesëmarrja e indigjenëve në administrimin e tokës në Australi, me theksin tek 
Australia e Perëndimit”.
Gaikwad, Seema, “Përvojat aziatike të angazhimit të shoqërisë civile në proceset e politikave 
mbi tokën”. 
Giovarelli, Renée, “Ndërgjegjësimi me barazi gjinore”.
Knight, Rachael, “Pjesëmarrja me barazi gjinore në qeverisjen e tokës: nxjerrja e tapive në 
komunitet në Liberi, Mozambik dhe Ugandë”.
Pallas, Sabine, “Zhvillimi i instrumenteve të komunikimit dhe punës mbrojtëse përmes punës 
kërkimore të orientuar nga veprimi në Afrikë”.
Sittie, Rebecca, “Çështjet gjinore në administrimin dhe zbatimin e regjistrimit në tokës në 
Ganë”. 
Stair, Elizabeth, “Toka dhe përkatësia gjinore në kontekstin e Xhamajkës”.
Stowers-Fiu, Josephine, “Rritja e kapaciteteve dhe barazisë gjinore në institucionet e 
administrimit të tokës në Samoa”.
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Burime të tjera për qeverisjen  
me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën

Lidhjet e mëposhtme me burime të tjera shtesë në internet, që mund të jenë burime të vlefshme 
për orientim dhe informim të mëtejshëm për përpjekjet për arritjen e qeverisjes së përgjegjshme 
me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën, nuk janë të plota duke qenë se tërësia e burimeve të 
mundshme është në rritje të vazhdueshme. Kjo listë përqendrohet tek ato hapësira në internet të 
cilat theksin e vendosin tek përkatësia gjinore dhe toka në veçanti, duke lënë kështu jashtë hapësirat 
në internet që flasin më në përgjithësi për tokën.

FAO Gender and Land Rights Database (Baza e të dhënave për çështjet gjinore dhe të drejta e 
tokës)
Jep të dhëna dhe informacion për çështjet gjinore dhe të drejtat e tokës nga e gjithë bota.
www.fao.org/gender/land rights

Global Land Tool Network (GLTN) Gendering Land Tools Mechanism (Mekanizmi i futjes së 
aspektit gjinor tek mjetet e tokës)
Jep informacion për mjetet e tokës dhe hartimin e tyre, përfshirë edhe për punën për Mekanizmin 
e futjes së aspektit gjinor në mjetet e tokës dhe për kriteret e vlerësimit gjinor për mjetet e tokës.
www.gltn.net/index.php/land-tools/ cross-cutting-tools/gender

International Land Coalition (ILC) Land Portal Gender Topic (Tema gjinore në Portalin për Tokën)
Këtu ka një faqe të përditësuar rregullisht për temat gjinore, si edhe lidhje me shumë materiale, 
diskutime dhe burime perkatëse. 
http://landportal.info/topic/gender

International Land Coalition (ILC) Women’s Access to Land (Aksesi i grave në tokë)
Rubrika e re për të drejtat e grave për tokën përfshin lidhje me shumë burime informacioni dhe 
burime për gratë dhe tokën, lajme dhe studime të realizuara përmes programeve të ILC-së. 
www.landcoalition.org/global-initiatives/womens-land-rights/womens-land-rights

Land for African Women (Tokë për gratë afrikane)
Hapësira në internet e Konferencës për të drejtat e grave afrikane mbi tokën, të zhvilluar në Najrobi 
në vitin 2001 përmban kumtesat e konferencës, burime të tjera, një blok dhe lajme të përditësuara 
rregullisht. 
http://landforafricanwomen.org/

Landesa Center for Women’s Land Rights (Qendra Landesa për të drejtat e grave mbi tokën)
Jep informacion për projektet e Landesa-s për gratë dhe tokën, ka një blog dhe lidhje për studime 
dhe burime. 
http://www.landesa.org/women-and-land/

Land Rights in Africa (Të drejtat e tokës në Afrikë)
Përmban shumë burime për tokën dhe çështjet gjinore dhe përditësohet rregullisht. 
www.mokoro.co.uk/land- rights-in-africa

USAID Land Tenure and Property Rights Portal (Portali për të drejtat mbi tokën dhe pronat)
Përditësohet rregullisht dhe përfshin mundësi për të shkarkuar produkte, përfshirë edhe fletë 
informative, mjete dhe materiale trajnimi, disa prej të cilave trajtojnë çështjet gjinore.  
http://usaidlandtenure.net/
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Udhëzimet vullnetare në mbështetje të realizimit progresiv të së drejtës për ushqim të mjaftueshëm në 
kuadër të sigurisë ushqimore kombëtare  (2005)
Udhëzimet 2.5, 3.5, 3.8, 3.9, 7.4, 8.3, 8.6 dhe 8.10 lidhen konkretisht me nxitjen e politikave gjithëpërfshirëse, 
të drejta dhe mosdiskriminuese me lidhje të veçantë me përkatësinë gjinore dhe qeverisjen e të drejtave mbi 
burimet;  udhëzimi 8.6 u bën thirrje shteteve të nxisin pjesëmarrjen e plotë dhe të barabartë të grave në ekonomi, 
edhe përmes zbatimit të legjislacionit me ndjeshmëri gjinore që u jep grave të drejtën për të trashëguar dhe 
zotëruar tokë dhe prona të tjera. Udhëzimi 8.10 u bën thirrje shteteve të marrin masa për të nxitur dhe mbrojtur 
sigurinë e të drejtave mbi tokën, sidomos në lidhje me gratë dhe grupet e varfra dhe në pozita të pafavorshme, 
përmes legjislacionit që mbron të drejtën e plotë dhe të barabartë për të pasur tokë dhe prona të tjera, përfshirë 
edhe të drejtën për trashëgimi.

Parimet Pinheiro (2005)
Parimet 11-14 për politikën për kthimin e tokës thonë që kjo politikë nuk duhet të jetë diskriminuese dhe duhet 
të njohë të drejtat e burrave dhe grave, djemve dhe vajzave; Parimi 18 u jep të drejtë zotëruesve të të drejtave të 
prejardhura, përfshirë edhe bashkëshortët, të bëjnë kërkesë për kthim të pronës njësoj si kërkuesi kryesor.

Protokolli i Kartës Afrikane për të drejtat e njeriut dhe të popujve,  
për të drejtat e grave në Afrikë (2003)
Neni 6 parashikon që gratë të kenë të drejtën të fitojnë dhe administrojnë vetë pasurinë e tyre gjatë martesës;  
neni 7 parashikon të drejtën e grave për të pasur pjesë me barazi në pasurinë e përbashkët në martesë në rast 
divorci, ndarjeje apo prishjeje të martesës; neni 21 parashikon të drejtën e të vejave për pjesë me barazi në 
trashëgimi pas vdekjes së bashkëshortit, përfshirë edhe të drejtën për të qëndruar në shtëpinë bashkëshortore, 
dhe të drejtën e burrave dhe grave për të trashëguar pjesë me barazi të pasurive të prindërve; neni 16 parashikon 
që gratë të kenë të drejtën për mundësi të barabartë për strehim;  neni 19 nxit mundësinë e grave për të pasur 
në përdorim dhe kontroll burime të prodhimit dhe garanton të drejtën e tyre mbi pronën si pjesë e të drejtës së 
tyre për zhvillim të qëndrueshëm.

Synimet dhe Plani i Veprimit i programit “Habitat Agenda” (1996)
Parashikon strehë të mjaftueshme për të gjithë, përfshirë edhe mundësi të barabartë për të marrë financim për 
tokë dhe strehim, pa diskriminim, dhe politika dhe praktika për të nxitur pjesëmarrjen e barabartë të grave në 
planifikimin dhe vendimmarrjen për vendbanimet.

Plani i Veprimit të Samitit Botërore për Ushqimin (1996)
Objektivi 1.3 u kërkon qeverive të sigurojnë barazi gjinore dhe fuqizimin e grave përmes futjes dhe zbatimin me 
forcë të legjislacionit me ndjeshmëri ligjore ku t’u jepen grave të drejta të sigurta dhe të barabarta për të pasur 
në përdorim dhe kontroll tokë dhe burime të tjera të prodhimit.

Deklarata e Pekinit (1995)
Neni 35 rithekson vendosmërinë e qeverive për të siguruar të drejta të barabarta të grave për pasur burime 
ekonomike, përfshirë edhe tokë dhe kreditim

Agenda 21 (1992)
Pika 3.8 u bën thirrje qeverive të fuqizojnë kornizat ligjore për administrimin e tokës, qasjen në tokë dhe pronësinë 
e tokës, sidomos për gratë; pika 32.6 u kërkon qeverive të mbrojnë dhe zytarizojnë të drejtat e grave mbi tokën.

Konventa për të Drejtat e Fëmijëve (1989)
Neni 2 i mbron fëmijët nga pasojat e diskriminimit që u bëhet prindërve të tyre, duke mbrojtur kështu nënat 
nga diskriminimi gjinor.

Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (1966)
Nenet 2, 3 dhe 27 parashikojnë që të drejtat të gëzohen pa diskriminim për shkak të gjinisë; neni 23.4 përcakton 
se duhen mbrojtur të drejtat pasurore të grave në martesë dhe pas zgjidhjes së martesës njësoj si ato të burrave

Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore (1966)
Neni 3 parashikon që burrat dhe gratë të kenë të drejta të barabarta dhe gëzim të barabartë të të drejtave të 
tyre.

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (1948)
Neni 2 konfirmon të drejtën e çdo qenieje njerëzore për të gëzuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut pa 
asnjë diskriminim; neni 7 i jep të drejtë çdo qenieje njerëzore për të pasur mbrojtje të barabartë përpara ligjit; 
neni 16 u jep burrave dhe grave të drejta të barabarta gjatë martesës dhe zgjidhjes së martesës

Instrumente ndërkombëtare në mbështetje të 
qeverisjes me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën
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Barazia gjinore është një prej dhjetë pari-
meve qendrore të Udhëzimeve Vullnetare 

për Qeverisjen e të Drejtave mbi tokën, Burimet 
e Peshkimit dhe Pyjeve në Kuadër të Sigurisë 
Ushqimore Kombëtare. Synimi i këtij udhëzuesi 
është të ndihmojë në vënien në zbatim përmes 
arritjes së një qeverisjeje të përgjegjshme 
me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën. 
Udhëzuesi fokusohet tek barazia dhe si mund 
të qeverisjen të drejtat mbi tokën në mënyrë që 
të trajtojë nevojat dhe prioritetet e ndryshme 

  Qeverisja e tokës
për gratë dhe burrat

Udhëzues teknik në mbështetje të arritjes së një qeverisjeje 
të përgjegjshme me barazi gjinore të të drejtave mbi tokën
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të burrave dhe grave. Qeverisja me barazi 
gjinore e të drejtave mbi tokën siguron që 
gratë dhe burrat të mund të marrin pjesë njësoj 
në marrëdhëniet e tyre me tokën, si përmes 
institucioneve zyrtare ashtu edhe përmes 
rregullimeve jozyrtare të administrimit të 
tokës. Udhëzuesi jep këshilla për mekanizmat, 
strategjitë dhe masat që mund të zbatohen 
për ta rritur barazinë gjinore në proceset, 
institucionet dhe veprimtaritë e qeverisjes së 
të drejtave mbi tokën.
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