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Ky dokument është rezultat i punës së disa kontribuesve. Një vlerësim fillestar i Barazisë Gjinore në Vend u 
përgatit nga Etleva Dashi me mbështetjen e Edvin Zhllimës në kuadër të projektit TCP/ALB/3302.  Dokumenti 
i rishikua dhe editua nga Aroa Santiago Bautista. Gjatë procesit Fiona Meehan ka rishikuar raportin dhe Ani 
Plaku ka ofruar informacione të qënësishmë duke kontribuar dhe në rekomandime. Dono Abdurazakova ka 
udhëhequr dhe mbështetur procesin si dhe ka ofruar kontribut të drejtpërdrejtë në dokument.  

Raporti u aprovua në Shkurt 2016 nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave gjatë 
një tryeze të rrumbullakët të organizuar në mjediset e ministrisë ku morën pjesë drejtues dhe drejtorë të 
përgjithshëm të kësaj ministrie dhe asistenti përfaqësues për Shqipërinë i FAO-s. 

Materiali përfundimtar kaloi përmes një rishikimi të pavarur të organizuar nga Grupi Tematik i Barazisë Gjinore 
i Skuadrës Lokale të Kombeve të Bashkuara ( GTBGJ SKOKB) ku u morën informacione dhe këshilla të 
rëndësishme nga Estela Bulku, Natasha Mazari, Dolly Wittberger, Edlira Papavangjeli si dhe ekspertë të tjerë. 

Autorët shprehin falenderime të veçanta për Arben Kipi, Asistent Përfaqësues për Shqipërinë i FAOs dhe Nevena 
Alexandrova, Oficere e Sistemeve Inovative për Bujqësinë dhe Shpërndarjen e Informacionit.  
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Përmbledhje e përgjithshme

Barazia gjinore  është në vëmendjen kryesore të mandatit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për 
Ushqim dhe Bujqësi për të arritur sigurinë ushqimore për të gjithë duke rritur nivelin e të ushqyerit, përmirësuar 
prodhimin bujqësor dhe menaxhimin e burimeve natyrore dhe duke përmirësuar jetesën e popullsisë rurale. 
FAO mund t’i arrijë qëllimet e mandatit vetëm nëse punon njëkohësisht në arritjen e barazisë gjinore dhe 
mbështet rolin e grave në zhvillimin bujqësor dhe rural. Barazia gjinore nuk është vetëm një mënyrë që FAO 
të përmbushë mandatin e saj, por është një e drejtë themelore e njeriut ”

Politi kat e FAO për Barazinë Gjinore1

Barazia gjinore është element kyç në eleminimin e varfërisë dhe urisë. Organizata Botërore e Kombeve të 
Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO) e ka treguar këtë me kërkimet e kryera në mbarë botën. FAO ka 
angazhimin e zvogëlimit të pabarazive gjinore përmes ndërhyrjeve specifike dhe ky raport është përgatitur si 
pjesë e përpjekjeve për të siguruar të dhëna dhe informacion në kuadër të përmbushjes së Politikave të FAO-s 
për Barazinë Gjinore2. Barazia gjinore mund të arrihet duke bërë të mundur heqjen e hendekut gjinor që haset 
në strategjitë e bujqësisë dhe zhvillimit rural. 

Ky vlerësim gjinor ka shërbyer si një burim kryesor për Kuadrin e Programit të Bashkëpunimit, të nënshkruar nga 
FAO dhe Qeveria Shqiptare në vitin 20153. Gjithashtu ka si qëllim të informojë profesionistët e FAO, agjencive të 
tjera të OKB, stafin e qeverisë Shqiptare, OJF dhe specialistë të cilët punojnë në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit 
rural në Shqipëri. Përveç kësaj është dhe një mjet për të rritur ndërgjegjësimin e publikut të gjerë.  

Raporti vë në dukje pabarazitë gjinore të gjetura nga të dhënat e mbledhura, të cilat duhen marrë në konsideratë 
nga politikë-bërësit, menaxherët e projekteve dhe identifikon nevojën për kërkime të mëtejshme në një serë 
fushash, duke përfshirë këtu peshkimin, pyjet, bashkëpunimin e fermerëve lokalë dhe kontributin real të grave 
në produktin e brendshëm bruto (PBB), duke i kushtuar një vëmendje të veçantë punës së tyre të papaguar dhe 
joformale. 

Pabarazitë gjinore në bujqësi dhe në zhvillimin rural:

1. Hendeku ndërmjet legjislacionit dhe zbatimit të tij
▶ Pavarësisht përpjekjeve të Qeverisë Shqiptare gjatë dy dekadave të fundit për të zvogëluar pabarazitë 

gjinore, ende ka nga hendek ndërmjet legjislacionit dhe zbatimit të tij si dhe lidhja ndërmjet situatës
gjinore dhe zhvillimit të strategjive rurale ka vend për përmirësim.

▶ Pabarazitë gjinore janë të pranuara ose dhe të tolerueshme nga shoqëria, sidomos në zonat rurale
ku pabarazitë gjinore janë më shumë të rrënjosura4. Kjo përbën një sfidë përsa i përket zbatimit të
ligjeve dhe politikave për barazinë gjinore.

2. Akses i pamjaftueshëm i grave ndaj njohurive teknike për bujqësinë, dukë përfshirë dhe pengesat 
për të pasur informacion dhe përfituar nga shërbimet e ekstencionit dhe trainimet e nevojshme
▶ Dhe pse pjesëmarrja e grave në studimet terciare është më e lartë se e burrave, ekziston një ndarje

me bazë gjinore ku burrat përfaqësohen më shumë në studimet bujqësore.
▶ Pjesëmarrja e grave si në kualifikimet profesionale ashtu dhe në ato njohurive dhe ndarjes së

informacionit për bujqësinë dhe zhvillimin rural është e kufizuar: vetëm 10 përqind e përfituesve të
shërbimeve të ekstensionit janë gra5 dhe në vitin 2015 vetëm 33 përqind e stafit të shërbimeve të
ekstensionit ishin gra6. Disa nga arsyet e pjesëmarrjes së ulët të grave në trainimet e shërbimeve të
ekstensionit janë:

1  FAO. 2013a. Politika e FAO për Barazinë Gjinore: Përmbushja e qëllimeve të sigurisë së ushqimit në Bujqësi dhe Zhvillimin Rural. Romë. Itali.  (mund 
të gjendet në faqen e website http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf).
2  Ibid.
3  Kuadri i Programit të Bashkëpunimit (KPB) është mjeti kryesor programatik i FAO-s në nivel vendi. Është një marrëveshje e nënshkruar nga Qeveria 
dhe FAO për çështjet prioritare të cilat duhet adresuar gjatë bashkëpunimit të tyre.  Si i tillë, KPB është kuadri nën të cilin ndërhyrjet e FAO-s hartohen 
dhe zbatohen në nivel vendi.   
4  Kjo është dokumentuar gjatë kërkimeve në terren të kryera në Qershor 2015 në Korçë, Berat dhe Shkodër. Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 
2015b).
5  Sipas të dhënave të vitit 2015 të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave (MBZHRAU) në 2016-tën.  
6  Informacion i marrë nga MBZHRAU 2015.  
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 ▷ Duke qënë se kanalet e komunikimit janë të dominuara nga burrat ato shpesh dështojnë në 
transmetimin e informacionit dhe mobilizimin e grave fermere;  

 ▷ Identifikimi i burrave si “kryetarë të familjeve dhe pronave”. Si rezultat gratë shihen si “bashkëshortet 
e fermerëve” dhe jo si fermere me të drejta të plota;  

 ▷ Stereotipat që ekzistojnë për makineritë, teknologjinë dhe lidhja e tyre me burrat;  
 ▷ Vetë-besimi i ulët i grave dhe vajzave nëse dalin jashtë roleve të stereotipizuara gjinore; 
 ▷ Vendndodhja e trainimeve dhe mbledhjeve: 

 ■ Gratë kanë akses të limituar ndaj mjeteve të transportit dhe shpeshherë varen nga familjarët 
meshkuj. Ngarja e makinës, furgonave, dhe traktorëve konsiderohet si një punë e “burrave”. 
Aktivitete si të dërgosh dokumenta në qytet, të shkosh në tregje të mëdha apo të marrësh 
pjesë në aktivitete jashtë fshatit, zakonisht janë të lidhura me rolet gjinore mashkullore7. 

 ■ Mjedise të caktuara dekurajonë pjesëmarrjen e grave (si psh, lokalet dhe mjedise të tjera të 
cilat “njihen si ambjente për burra”). 

 ■ Pritet që gratë të kërkojnë leje nga bashkëshortët e tyre për të marrë pjesë në trainime apo 
mbledhje të caktuara. 

3. Gratë janë më shumë të përfaqësuara në punësimin joformal, në punët familjare bujqësore të 
papaguara si dhe në aktivitete të tjera shtëpiake dhe prodhuese 

 ▶ Shkalla e punësimit në vitin 2014 ishte 37.6 përqind për gratë dhe 51.4 përqind për burrat8.
 ▶ Sektori bujqësor ka të punësuara më shumë së 54 përqind të grave ekonomikisht aktive, 87 përqind 

e të cilave punojnë joformalisht  apo si punëtore pa pagesë në biznesin e familjes. 
 ▶ Për shkak të nivelit të lartë të punësimit joformal, vetëm 19 përqind e grave në zonat rurale përfitojnë 

leje lindje krahasuar më 59 përqind të grave në zonat urbane9.
 ▶ Shërbimet e përkujdesjes për fëmijët nga shteti mungojnë në zonat rurale. Kjo rrit ngarkesën e 

punëve  në familje të grave dhe kontribuon në përforcimin e stereotipit me bazë gjinore të aktiviteteve 
riprodhuese si një “rol vetëm i grave”. 

 ▶ Në fermat familjare, ka një ndarje shumë të dukshme gjinore përsa i përket detyrave. Role gjinore 
të meshkujve janë kryesisht të lidhura me detyra të cilat i përkasin kontrollit të paisjeve bujqësore, 
lëvizshmërisë dhe vendimmarrjes (duke përfshirë këtu kontrollin dhe aksesin ndaj pronës, pesticideve, 
tregjeve, furnitorëve dhe transportit). Rolet gjinore të femrave janë kryesisht të lidhura me punët 
manuale në bujqësi dhe blegtori, si ato para korrjes apo pas vjeljes, përpunimin e ushqimit apo dhe 
detyra të tjera shtëpiake. Kjo shpërndarje e punës ka sjellë mundësi dhe kontroll të limituartë grave 
ndaj aseteve bujqësore dhe vendimmarrjes.  

 ▶ Gratë drejtuese të fermavë përfaqësojnë vetëm 6.47 përqind të numrit total të drejtuesve të fermave 
bujqësore10. Në shumicën e rasteve, gratë janë bërë drejtuese të fermave nese kanë mbetur të veja 
ose bashkëshorti nuk është i pranishëm.  

4. Infrastruktura dhe përdorimi i kohës 
 ▶ Nivelet e papërshtatshme të infrastrukturës dhe teknologjisë në familjet rurale kanë ndikim të 

drejtpërdrejtë në ngarkesën e punës së papaguar të grave për shkak se aktivitetet shtëpiake dhe 
riprodhuese janë të lidhura me rolet gjinore femërore.

 ▶ Gratë rurale investojnë më shumë kohë në përgatitjen e ushqimit, pastrim, përkujdesjen për fëmijët 
si dhe aktivitete të tjera fasmiljare dhe riprodhuese sesa gratë në zonat urbane. Gratë në zonat 
rurale angazhohen 6 herë më shumë në punët familjare dhe riprodhuese sesa burrat11. Kjo zvogëlon 
mundësitë e rritjes ekonomike dhe arsimore të grave. 

5. Gratë hasin pëngesa në gëzimin de facto të të drejtave të tyre pronësore 
 ▶ Kufizimi i grave ndaj të drejtave të pronësisë së tokës ka disa arsye: 

 ▷ Praktikat e regjistrimit: dhe pse që prej mbarimit të regjimit komunist prona ju jepej qytetarëve 
pavarësisht gjinisë, shpërndaja dhe regjistrimi i tokës kryhej nga persona të cilët identifikoheshin 
si “kryefamijarë” dhe si përfaqësues të të gjithë familjes, sipas nenit 224 të Kodit Civil.  

 ▷ Martesat patriarkale: nusja jeton me familjen e bashkëshortit. Kjo praktikë haset më shumë në 
zonat rurale. Sipas kësaj mënyre tradicionale të martesës gratë shpeshherë nuk i kërkojnë të 
drejtat e tyre pronësore mbi tokën në familjet e tyre dhe as në familjet e bashkëshortëve për të 
shmangur kështu keqkuptime të ndryshme. 

7  Ibid.
8   INSTAT të dhënat mund të gjenden në http://www.instat.gov.al/al/themes/tregu-i-pun%C3%ABs.aspx?tab=tabs-5.
9   INSTAT. 2015a. Femra dhe Meshkuj në Shqipëi. (mund të gjendet në http://www.instat.gov.al/media/295845/femra_dhe_meshkuj_n__shqip_
ri__2015.pdf). 
10  Informacion i marrë nga INSTAT në 2015-tën. 
11  Ibid. Gratë shpenzojnë 5 orë dhe 55 minuta çdo ditë në aktivitete shtëpiake dhe riprodhuese, ndërsa burrat shpenzojnë 56 minuta.
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Përmbledhje e përgjithshme

 ▷ Praktikat e trashëgimisë: ka një preferencë që toka apo prona t’i kalojë trashëgimtarit mashkull, 
veçanërisht në martesat patriarkale, ku djemtë janë zakonisht kryefamijarët dhe pritet qe të 
drejtojnë dhe mbajnë familjen. 

 ▷ Mungesa e njohurive të grave për të drejtat pronësore dhe të tokës:  kjo haset shpesh në 
popullsinë rurale, por dhe të profesionistët e pronave apo nëpunësve civilë12.

 ▶ Kufizimi i grave për të drejtat e tyre pronësore ka ndikim të drejtpërdrejtë në vendimmarrjen e tyre 
për përdorimin e pronës, aksesin në ujitje, shërbimet e ekstensionit dhe në kolateralin për kredi dhe 
sipërmarrje.   

 ▶ Nuk ka të dhëna sipas gjinisë përsa i përket regjistrimit të pronësisë së tokës, por vetëm 6.74 përqind 
e drejtuesve të fermave janë gra13.

6. Aksesi për kredi, sipërmarrje, tregje dhe vendimmarrje 
 ▶ Aksesi në qytet dhe tregje të mëdha konsiderohet si një territor i “burrave”. 
 ▶ Gratë në familjet fermere kanë akses të ulët në të ardhurat e familjes për arsye të mungesës së 

pjesëmarrjes në tregti pavarësisht rolit të tyre të rëndësishëm në të gjithë zinxhirin e punës.  
 ▶ Mungesa e vetëbesimit të kapacitetit të grave për të negociuar duket të jetë si një nga shkaqet 

kryesore për mospjesëmarrjen në tregje, së bashku më kërkesat për të kryer punët e shtëpisë, 
kujdesjen e kufizuar të fëmijëve si dhe mungesa e aksesit në transport.   

7. Mobilizimi social dhe organizatat si një formë e fuqizimit 
 ▶ Organizatat mikse të grave dhe burrat si bashkepunëtorë janë një mundësi shumë e mirë që burrat 

të ndryshojnë perceptimet e tyre për gratë, t’i shohin ato si bashkëpunëtore dhe  bartëse të dijeve, si 
dhe të fuqizohet kordinimi dhe bashkëpunimi ndërmjet grave dhe burrave 

 ▶ Megjithatë, në kontekstin e një shoqërie ku gruaja ka një status socio-kulturor të ulët organizatat 
mikse tentojnë të ulin zërin e grave dhe pjesëmarrjen e tyre pasi ato shihen si “gratë e fermerëve”14. 

 ▶ Ekzistenca e organizatave të suksesshme të grave vihet re në studime të ndryshme15. Këto studime 
tregojnë së gratë tentojnë të përfshihen më shumë dhe të fitojnë njohuri (përfshirë dhe vetë-besimin, 
të folurit në publk, negociatat me ofruesit e shërbimeve dhe përllogaritjet e të ardhurave) në ato 
organizata të cilat kanë fokus gratë16. 

8. Statusi i grave në zonat rurale, stereotipat gjinor dhe perceptimi i pabarazive gjinore 
 ▶ Dukuria e abortit selektiv sipas seksit, siç tregon UNFPA (2012) dhe Këshilli i Evropës (2014)17, është 

një tregues i statusit të gruas në shoqëri. Martesat patriarkale janë një tjetër arsye e preferencave të 
djemve më shumë sesa të vajzave. 

 ▶ Identifikimi, madje dhe regjistrimi i burrave si “kryefamiljarë” dhe përfaqësues të familjes (si psh., 
në regjistrimin e pronës) dhe identifikimi I gruas si “punëtore pa pagesë të familjes”, thekson 
vazhdimësinë e statusit të pabarabartë të grave dhe burrave në zonat rurale. 

 ▶ Disavantazhi i statusit të grave rurale dhe prevalenca e stereotipeve gjinor e kufizon aksesin e 
grave ndaj pushtetit, vendimmarrjes, burimeve dhe përmbushjen e të drejtave të tyre.  Kjo ndikon 
negativisht në vetë-vlerësimin dhe vetë-besimin e grave. Këto janë disa arsye të cilat nuk inkurajonë 
apo e lehtësojnë individin për të marrë vendime. 

 ▶ Ka një hendek të dukshëm ndërmjet perceptimit dhe pabarazive gjinore në komunitetet rurale 
dhe zbatuesve të politikave dhe programeve të cilët ndërmarrin sfidat për të adresuar siç duhet 
pabarazitë gjinore.

 

12  Duke përfshirë noterët, stafi n e zyrave të kadastrave dhe profesionistë të tjerë. Ky informacion është marrë gjatë një seminari për Barazinë Gjinore 
dhe Pronën në Ballkanin Perëndimor organizuar në Durrës, Shqipëri, në Shtator 2015.  Gjatë seminarit u analizuan sfi dat që kufi zojnë gratë për të 
gëzuar të drejtat e tyre pronësore. Përfaqësues të zyrave të noterëvem zyrave kadastrale, ministrisë së drejtësisë, specialistë të IT dhe profesionistë 
të tjerë ishin pjesë e këtij takimi.  Gjatë seminarit u prezantuan shtatë projekte pilot të zbatuara në Balkkanin Perëndimor, një iniciativë e përbashkët 
e FAO dhe Bankës Botërore me fonde të Bankës Botërore, me qëllim ndërgjegjësimin e gravë për të drejtat e tyre për pronën dhe tokën. Iniciativa u 
zbatuar në periudhën 2013-2014. 
13  Infomacioni i sigurua nga INSTAT në 2015. 
14  Çështja e grave të cilat heshtin dhe burrat marrin vendime në organizatat mikse është indentifi kuar nga përfaqësues të MBZHRAU, profesorë të 
univeristetit dhe zbatues të projektit. Gjithashtu është hasur dhe gjatë intervistave me gratë dhe burrat  fermerë gjatë kërkimeve në terren të kryera 
në Korçë, Berat dhe Shkodër për projektine FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).
15  Kjo përfshin disa praktika të mira të vëna në dukje në vlerësimin fi llestar të barazisë gjinore të përgatitur nga Etleva Dashi dhe Edvin Zhllima për 
projektin TCP/ALB/3302.
16  Ibid.
17  UNFPA & World Vision. 2012. Raporti Gjinor në Lindje në Shqipëri. Tirana, Albania. (gjëndet në: http://www.unfpa.org/sites/default/fi les/
resource-pdf/UNFPA_report_Albania2012.pdf); Këshilli i Evropës. 2014. Aborti selektiv sipas seksit është diskriminues dhe duhet ndaluar. Ko-
ment i të Drejtave të Njeriut, 15 Januar 2014. (gjendet në: http://www.coe.int/es/web/commissioner/-/sex-selective-abortions-are-discriminato-
ry-and-should-be-bann-1).
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1. Hyrje  

1. Hyrje

1.1 Sfondi i vlerësimit gjinor 

Çështjet gjinore janë element kyç për eleminimin dhe varfërisë dhe urisë. Ky fakt është provuar shkencërisht dhe 
në mënyrë të vazhdueshme në shumë vende të botës nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin 
dhe Bujqësinë (FAO). FAO është e angazhuar për uljen e pabarazive gjinore përmes ndërhyrjeve të saj dhe ky 
raport është përgatitur si pjesë e përpjekjeve për të gjeneruar evidenca dhe njohuri në përputhje me Politikën 
e FAO-s për Barazinë Gjinore18. Strategjitë për bujqësi të qëndrueshme dhe zhvillim rural mund të arrijnë 
potencialin e tyre të plotë vetëm duke hequr hendekun gjinor.

Ky vlerësimi gjinor ka shërbyer si një burim për zhvillimin e Kornizës Programatike të Vendit, të nënshkruar në 
vitin 201519. Vlerësimi ka për qëllim për të informuar profesionistët e FAO, agjencitë e tjera të OKB-së, nënpunësit 
e Qeversë së Shqipërisë, OJQ-ve dhe profesionistët të cilët punojnë në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural në 
Shqipëri. Përveç këtyre kategorive, ky dokument shërben edhe si një mjet ndërgjegjësimi për publikun e gjerë.

Raporti nxjerr në pah pabarazitë gjinore kryesore bazuar në të dhënat e vëna në dispozicion të cilat duhet të 
merren në konsideratë nga politikëbërësit dhe menaxherët e projektit. Këtu, identifikohen nevojat për kërkime të 
mëtejshme në një gamë të gjerë fushash, duke përfshirë, peshkimin, pyjet, bashkëpunimit mes fermerëve lokalë 
dhe kontributin real të grave në Produktin e Brëndshëm Bruto (PBB) duke pasur parasysh rolin e tyre thelbësor 
në punën e papaguar dhe informale.

1.2 Kufizimet e raportit

Ky raport nxjerr në pah pabarazitë e mëdha gjinore të nxjerra nga të dhënat e gjetura. Këto  pabarazi duhet të 
merren në konsideratë nga politikëbërësit dhe menaxherët e projekteve të cilët punojnë në fushën e bujqësisë 
dhe zhvillimit rural. Si i tillë, ky raport nuk është menduar të jetë një raport gjithëpërfshirës përsa i përket 
pabarazive gjinore në Shqipëri. Për më tepër, hulumtime të tjera në terren janë të nevojshme në një gamë të 
gjerë fushash, duke përfshirë peshkimin, pyjet, bashkëpunimin e fermerëve lokal dhe kontributin real të grave të 
PBB, në veçanti duke pasur parasysh rolin e tyre thelbësor në punën e papaguar dhe informale. Fusha të tjera 
jashtë mandatit të FAO-së janë vetëm përmendur shkurtimisht në këtë raport dhe nuk janë mbuluar plotësisht 
apo analizuar.

1.3 Metodologjia

  Ky raport është një dokument pune që është përditësuar disa herë dhe është përdorur brenda organizatës 
për qëllime programacioni. Raporti ofron kryesisht një analizë koherente të të dhënave ekzistuese dhe për më 
tepër  mbështetet edhe në të dhënat e grumbulluara në terren nga hulumtimet e kryera përmes dy projekteve të 
FAO-s. Hulumtimet në terren nuk janë statistikisht përfaqësuese, por ofrojnë informacione cilësore të cilat janë 
të dobishme dhe komplementare kur kombinohen me të dhënat statistikore ekzistuese.

Më konkretisht, procesi ka përfshirë aktivitetet në vijim: në vitin 2012 është përgatitur një vlerësim fillestar i 
situatës gjinore në Shqipëri nga një projekti i FAO-s në mbështetje të shërbimeve të ekstensionit20 cili përfshinte 
hulumtime në terren në nëntor-dhjetor 2012. Në vitin 2014, pas mbledhjes dhe analizimit të të dhënave cilësore 
dhe sasiore, raporti u përditësua, u zgjerua dhe u riorganizua në mënyrë të konsiderueshme me synim për 

18  FAO, 2013a.
19  Korniza Programatike e Vendit (KPV) është mjeti kryesor i FAOs për programimin në nivel vendi. Kjo është një marrëveshje e nënshkruar ndërmjet 
Qeverisë dhe FAO mbi prioritetet që duhet të adresohen nga bashkëpunimi reciprok. Si e tillë, KPV është është kuadri nën të cilin hartohen dhe zbato-
hen ndërhyrjet e FAO-s në nivel vendi.   
20  Ky raport fi llestar (titulluar Vlerësimi Gjinor i Vendit) është realizuar për projektin e FAO-s  TCP/ALB/3302, Mbështetje për Ministrinë e Bujqësisë, 
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave (MBZHRAU): Programi i zhvillimit rural me anë të ngritjes së kapaciteteve të QTTB-ve. Për këtë raport, 
janë zhvilluar intervista gjysmë të strukturuara me 27 ekspertë nga MBZHRAU dhe dy fokus grupe me fermerë femra dhe meshkuj.



2

Barazia gjinore, Bujqësia dhe Zhvillimi Rural në Shqipëri Vlerësim i barazisë gjinore në vend

përshtatjen e tij me standardet e FAO të bazuara në Politikën e FAO-s për Barazinë Gjinore. Në vitin 2015 u 
ndërmorën hulumtime të mëtejshme në terren, përmes një projekti tjetër të FAO-s të zbatuar në Korçë, Shkodër 
dhe Berat (Qershor 2015)21. Para publikimit përfundimtar, u ndërmor një përditësim plotë dhe i pavarur përmes 
analizimit të mëtejshëm të të gjitha të dhënave cilësore dhe sasiore që disponoheshin.

1.4 FAO në Shqipëri

Tabela 1: Prioritetet e Shqipërisë dhe FAO-s të përcaktuara në Kornizën Programatike të Vendit 2015-2017 

Fushat prioritare Rrezultatet dhe prod uktet e pritshme

A) Ruajtja dhe menaxhimi i 
resurseve natyrore

Rezultati 1 – Ruajtja e resurseve fitogjenetike:
Produkti 1.1 – Ruajtja dhe menaxhimi i varieteteve të rrezikuara të bimëve të adaptuara lokalisht. 

B) Menaxhimi i riskut ndaj 
katastrofave (MRK) dhe 
adaptimi ndaj ndryshimeve 
klimatike

Rezultati 2 – Menaxhimi i riskut ndaj katastrofave (MRK) në bujqësi::
Produkti 2.1 – Vlerësimi i nevojave pas përmbytjeve dhe promovimi i Praktikave të Mira në Bujqësi 
(PMB). 
Rezultati 3 – Zbutja e efekteve dhe adaptimi ndaj ndryshimeve klimatike:
Produkti 3.1 – Energjia nga lënda drusore.

C) Zhvillimi i kapaciteteve dhe 
mbështetja e politikave për 
barazinë gjionre dhe fuqizimin e 
grave në bujqësinë Shqiptare

Rezultati 4 – Fuqizimi i grave rurale në sektorët e bujqësisë dhe zhvillimit rural:
Produkti 4.1 – Zhvillimi i projekteve pilot për të rritur aksesin e grave ndaj tokës, shërbimeve të 
ekstensionit dhe kredive në zonat rurale.

D) Përafrimi i politikave të 
bujqësisë dhe zhvillimit rural me 
standardet e BE-së. 

Rezultati 5 – Mbështetja e politikave:
Produkti 5.1 – Harmonizimi i legjislacionit të BE-së për masat teknike mbi Zhvillimin Potencial të 
Akuakulturës dhe Peshkimit Detar në Shqipëri.
Produkti 5.2 – Mbështetje për krijimin e Njësisë së Konsolidimit të Tokës në MBZHRAU. 
Produkti 5.3 – Mbështetje ndaj MBZHRAU për fuqizimin e kapaciteteve në projektimin e politikave.
Produkti 5.4 – Zhvillimi i kapaciteteve të MBZHRAU mbi politikat e tregëtisë bujqësore.
Rezultati 6 – Mbështetje teknike për shërbimet e ekstensionit dhe grupeve të prodhuesve:
Produkti 6.1 – Parandalimi i sëmundjeve ndërkufitare të kafshëve.
Produkti 6.2 – Mbështetje teknike mbi parandalimin e përhapjes së dëmtuesve dhe sëmundjeve. 
Produkti 6.3 – Zhvillimi i kapaciteteve të Qëndrave të Transferimit të Teknologjive Bujqësore  dhe 
Shërbimeve të Ekstensionit për diversifikimin e projekteve rurale.

FAO ka mbështetur Shqipërinë që prej vitit 1973. Sipas kushteve të një marrëveshjeje të re midis FAO-s dhe 
Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave (MBZHRAU), të nënshkruar në dhjetor 2014, 
FAO në vitin 2015 hapi një zyrë përfaqësimi në Shqipëri në ambientet e Ministrisë. 

FAO është një partner i rëndësishëm në Programin e Bashkëpunimit të Kombeve të Bashkuara (PNUD) 2012-
2016, e cila zgjeron dhe forcon qasjen “Realizojmë si Një Ekip” të OKB-së dhe ku Korniza Programatike e Vendit 
(KPV) 2015-201722 është në përputhje të plotë me këtë qasje. KPV 2015-2017 e cila reflekton prioritetet për të 
dy partnerët, të Qeverisë Shqiptare dhe FAO-s, për punën e tyre të përbashkët ka identifikuar përshpejtimin 
e fuqizimit ekonomik të grave në zonat rurale, si një nga prioritetet kryesore për Shqipërinë dhe FAO. Korniza 
Programatike e Vendit është në përputhje me objektivat e Shqipërisë në kuadër të procesit të para-anëtarësimit 
në BE.

21  Humtimet në terren janë  kryer nën projektin e FAO-s  TCP/ALB/3402 (faza e dytë e projektit të përmendur më sipër TCP/ALB/3302), ku u 
shpërndaë pyetësorët, u kryen intervistat gjysmë të strukturuara dhe u organizuan fokus  grupet për një total prej 56 personash (22 femra dhe 34 
meshkuj) në rajonet e Beratit, Korçës dhe Shkodrës, përfshirë informatorët kyç nga MBZHRAU, shërbimet e ekstensionit, krerët e shoqatave të fer-
merëve dhe fermerë individual.  Rezultatet janë paraqitur në raportin e vlerësimit teknik “Vlerësimi i Situatës Gjionre për projektin TCP/ALB /3402 dhe 
identifi kimi i pengesave faktike të grave për qasjen e tyre në shërbimet e ekstensionit dhe aktivitetet FAO” (FAO, 2015b).
22  FAO. (2015a). Korniza programatike e vendit në Republikën e Shqipërisë. (Gjendet: http://www.fao.org/documents/card/en/c/23486e45-23ed-
4c25-9b11-a41b5cd699a9/).
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2. Profili i shkurtër i Shqipërisë 

2.1 Profili socio-ekonomik

Shqipëria ka një sipërfaqe prej 28,750 kilometra katrorë dhe është e ndarë në tre rajone gjeografike sipas relievit 
të tokës: i) ultësirat në lartësi bregdetare, ku përfshihet 44 përqind e tokës së punueshme; ii) kodrinore, ku 
përfshihet  34 përqind e tokës së punueshme; dhe iii) rajonet malore, ku përfshihet 22 përqind e tokës së 
punueshme. Bujqësia kontribuon me 20 për qind të PBB-së së vendit, dhe ka rreth 350.000 operatorë bujqësorë 
apo ferma - nga të cilat vetëm 6.47 përqind janë gra23 - me një mesatare prej 1.2 ha për parcelë. Produktiviteti 
në sektorin e bujqësisë është zgjeruar me shpejtësi gjatë dhjetë viteve të fundit, veçanërisht në prodhimin 
e kulturave për prodhimin e vajit, të lashtave, drithërave dhe grurit. Gjithashtu është rritur ndjeshëm edhe 
produktiviteti i agrumeve, frutave dhe perimeve24.   

Strategjia Ndërsektoriale për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural II 2014-2020 (SNBZHR II 2014-2020) është 
korniza aktuale politike dhe strategjike për bujqësinë dhe zhvillim rural në Shqipëri. Që prej qershorit të vitit 
2014, kur Shqipëria mori zyrtarisht statusin e vendit kandidatit nga Bashkimi Evropian, SNBZHR II 2014-2020 
është përafruar me Politikën e Përbashkët Bujqësore të BE-së 2014-2020, dhe Komisioni Evropian po mbështet 
Shqipërinë në përafrimin me Modelin Evropian të Bujqësisë (MEB).

Popullsia e Shqipërisë përbëhet nga rreth 2,8 milionë banorë, me një raport gjionor prej 102.1 meshkujsh për 
çdo 100 femra25. Sipas ndarjes urbane kundrejt rurale, tabloja është e ndryshme: në zonat rurale ka një raport 
gjionor prej 113 meshkuj për 100 femra, ndërsa raporti gjinor në zonat urbane është 94,7 meshkuj për 100 femra26. 
Mundësitë më të ulëta të punësimit të grave në zonat rurale krahasuar me burrat mund të jetë një nga arsyet e 
këtij çekuilibrimi gjinor.

Shqipëria renditet e 95-ta në Indeksin e Zhvillimit Njerëzor 27 (0.716), të vitit 2013 (0.716) dhe vendi ka përjetuar një 
përmirësim të vazhdueshëm vjetor që nga viti 199528. Sipas Indeksit të Pabarizisë Gjionore (IPGj) të Programit 
për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (PNUD) në vitin 2014 Shqipëria renditej në vendin e 45 nga 155 vende, 
me një vlerë prej 0.217 PGJ29.  

Në vitin 2012, 14.3 përqind e popullsisë ka rënë nën kufirin e varfërisë (15.5 përqind për zonat rurale) kundrejt 
25.4 përqind të raportuar në në vitin 200230. mbi vrfërinë i ndarë sipas gjinive është ende i disponueshëm, pasi 
deri në vitin 2015 janë mbledhur informata në nivel të ekonomive familjare dhe jo në nivel individual31. Megjithatë, 
është e dokumentuar mirë se familjet me kryefamiljare femra32 kanë një probabilitet më të ulët që të bien nën 
nivelin e varfërisë në krahasim me kryefamiljarët meshkuj.  Kjo shpjegohet me faktin se familjet me kryefamiljare 
femra kanë më shumë gjasa për të marrë remitanca nga bashkëshortët e tyre emigrantë. Ky model është i 
dukshëm si në zonat urbane ashtu edhe në ato rurale.

23  Informacion i siguruar nga INSTAT në 2015.
24  Informacioni gjendet tek http://www.fao.org/countryprofi les/index/en/?iso3=alb.
25  INSTAT. 2015b. Popullsia e Shqipërisë 1 Janar 2015. Njoftim për shtyp. (gjendet tek http://www.instat.gov.al/en/publications/press-releases/
press-release-population-of-albania-1-january-2015.aspx).
26  Të dhëna nga viti 2014. INSTAT, 2015a.
27  Indeksi i Zhvillimit Njerzor (IZHNJ) vlerëson progresin afat gjatë në tre dimensione bazë të zhvillimit njerëzor: një jetë e gjatë dhe e shëndetshme, 
aksesi ndaj dijeve, dhe standarte të pranueshme të jetesës.
28  UNDP. 2015. Raporti i Zhvillimit Njerzor: Shqipëri  (gjendet tek http://hdr.undp.org/en/countries/profi les/ALB).
29  Indeksi paraqet  pabarazitë me bazë gjionre sipas tre dimensioneve strategjike: shëndeti riprodhues, pjesëmarrja politike dhe aktiviteti ekonomik.  
Indeksi mat në mënyrë specifi kie: raportin e mortalitetit të mëmave, normën e lindjeve tek adoleshentët, numrin e posteve në parlament, përqindjen 
e grave me shkollim prejs së paku në nivel dytësor kundrejt burrave, dhe normën e pjesëmarrjes në forcat e punës. Forumi Ekonomik Botëror. (2012) 
Profi li i hendekut gjinor të vendit. (http://www3.weforum.org/docs/GGGR12/91_Albania_GGGR12.pdf). 
30  Banka Botërore. 2016. Të dhënat e Vendit. (gjendet tek http://data.worldbank.org/country/albania). 
31  Të dhënat janë mbledhur përmes Anketës së Matjes së Nivelit të Jetesës (AMNJ). Gjatë 2015, INSTAT pilotoi metodologjinë e matjes së varfërisë 
për Studimin i të Ardhurave dhe Kushteve të Jetesës(SAKJ), e cila siguroi të dhëna mbi varfërinë dhe dhe përjashtimin në nivel individual. Të dhënat 
mbi varfërinë të ndara sipas gjinive kanë munguar për një kohë shumë të gjatë. Zbatimi i një metodologjie të re sipas udhëzimeve të EUROSTAT do të 
sigurojë për herë të parë  të dhëna mbi varfërinë të ndara sipas gjinive dhe zonave urbane dhe rurale. 
32  Ndryshe nga kryefamiljarët meshkuj, femra kryefamiljare priren të jenë të vetme familjet me kryefamiljare. Kjo është për shkak se familjet janë 
identifi kuar zakonisht si kryesuar nga gratë vetëm në mungesë të burrave.
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2.2 Profili politik dhe institucional 

Pas periudhës së komunizmit, në vitet 1990-të filloi tranzicioni drejt demokracisë shumëpartiake dhe ekonomisë 
së tregut. Në këtë periudhë filloi edhe zbatimi i programeve dhe reformave ekonomike e demokratike, por 
mungesa e institucioneve të forta si dhe mungesa e përvojës bëri të mundur që shumë prej tyre të shmangeshin 
nga rrjedha e zbatimit korrekt. Rënia e skemave piramidale në vitin 1997, që u pasua me trazira sociale dhe 
politike, përmbysi  arritjet e demokracisë së brishtë dhe detyroi vendin që të shkonte përsëri shumë vite prapa. 

Forca kryesore lëvizëse për demokratizimin e shoqërisë shqiptare ka qenë angazhimi për proceset e integrimit 
në strukturat euro-atlantike, duke përfshirë: arritjen e një qeverisje demokratike; miratimin e kornizës legjislative 
në përputhje me standardet perëndimore; dhe ndërtimin dhe funksionimin e institucioneve demokratike dhe 
ekonomisë së tregut, si dhe të një shoqërie të fuqishme civile. Në veçanti, pas vitit 2000, Shqipëria ka bërë 
progres në përmbushjen e kritereve politike të Kopenhagen, si një parakusht për pranueshmërinë e Shqipërisë 
për t’u bashkuar me BE. Kjo ka përmirësuar sundimin e ligjit, zbatimin e reformës legjislative të gjyqësorit, ka 
filluar luftën kundër korrupsionit dhe ka zhvilluar një kuadër ligjor dhe institucional për të drejtat e njeriut. Të 
gjitha këto korrespondojnë gjerësisht me standardet evropiane.

Pas zgjedhjeve lokale në vitin 2015, Shqipëria miratoi një ndarje të re territoriale në nivelin e qeverisjes vendore. 
Me qëllim forcimin e procesit të qeverisjes dhe decentralizimit lokal ndarja e re administrative e ndan teritorin 
e vendit në 61 komuna. Kjo ndarje ka për qëllim të sigurojë efikasitet më të madh në njësitë e qeverisjes 
vendore duke ndjekur standardet e përcaktuara në Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale. Ligji organik që 
decentralizon funksionet e organeve rajonale i referohet Ligjit për Barazi Gjinore në disa nene, në mënyrë të 
veçantë në aspektin e përfaqësimit, vendim-marrjes dhe proceseve të pjesëmarrjes33. 

Në vitin 1993, Shqipëria ratifikoi Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave 
(CEDAW)  dhe Protokollin e saj Opsional në vitin 2003. Në kuadër të “Sugjerimeve Përmbyllëse për Shqipërinë”, 
Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave (gjatë sesionit të dyzetegjashtë, më 12-30 korrik 2010) 
përcaktoi një sërë rekomandimesh të cilat në vijim kanë ndikuar fuqishëm në përcaktimin e politikave mbi 
barazinë gjinore dhe masat që lidhen me të:

“Komisioni rekomandon që të zbatohen masa të veçanta të përkohshme për të siguruar barazinë e grave dhe burrave 
në qasjen ndaj pronësisë, kapitalit dhe kredsëi, shërbimeve të kujdesit shëndetësor, strehimit dhe më në përgjithësi, 
të gjitha komponentët e një standardi të përshtatshëm jetese, veçanërisht për sa i përket grave që u përkasin grupeve 
të pafavorizuara duke përfshirë gratë dhe vajzat që u përkasin pakicave gjuhësore dhe etnike, gratve të moshuara, 
grave me aft ësi të kufi zuara dhe gratë që jetojnë në zonat rurale dhe të thella, siç është përshkruar gjërësisht në nenin 
8 të Ligjit mbi Barazinë Gjinore në Shoqëri të viti t 2008.”

Burimi: Sugjerime Përfundimtare të Komiteti t për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, 12-30 korrik 2010.34

Komiteti ka ngritur shqetësime në lidhje me situatën e veçantë të grave në zonat rurale dhe të thella, veçanërisht 
në lidhje me stereotipet, qasjen në arsim, mundësitë jo të barabarta në punësim dhe sipërmarrje, si dhe aksesit 
në qendrat e kujdesit shëndetësor dhe kujdesit për fëmijët. Rekomandimi i Përgjithshëm Nr. 34 mbi të drejtat 
e grave rurale i përgatitur nga Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave më 4 mars të vitit 201635 
përcakton udhëzime të dobishme për zbatimin e CEDAW.

Angazhimet e Shqipërisë ndaj reduktimit të pabarazive gjinore përfshijnë edhe strategjinë 2010-2015 të BE-së 
për barazi mes grave dhe burrave. Në Progres Raportin e BE-së për Shqipërinë të vitit 201436, përcaktohet se 
masat për të adresuar hendekun gjinor në pagesa, shkallën më të lartë të papunësisë tek gratë dhe qasjen e 
kufizuar në kredi dhe sipërmarrje nga gratë janë fusha kryesore dhe me interes për BE dhe se këto duhet të 
adresohen nga qeveria e Shqipërisë.

33  Për shembull, ligji përcakton se Kryetari duhet të emërojë gratë në të paktën 30 përqind të pozicioneve të administratorëve të njësive administra-
tive, të cilat janë ish-komunat në zonat rurale. Decentralizimi është në progres e sipër në kohën e përfundimit të këtij raporti.
34  CEDAW. (2010).  Sugjerime Përfundimtare të Komitetit për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, 12-30 korrik 2010. (gjendet tek http://www2.
ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAË-C-ALB-CO-3.pdf).
35  CEDAW. (2016) Rekomandime të përgjithshme Nr. 34 për të drejtat e grave  rurale (Gjendet në http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/
Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_7933_E.pdf).
36  Komisioni Evropian 2014.Raport Progresi i Shqipërisë. (Gjendet në http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-alba-
nia-progress-report_en.pdf).
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Tabela 2: Ligjet juridikisht të detyrueshme në Shqipëri dhe angazhimet politike për të reduktuar pabarazitë gjinore

Viti Instrumentet ndërkombëtare, legjislacioni kombëtar dhe nismat politike

1994 Aderimi në Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave

1996 Aderimi në Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore

2000 Angazhimi i Shqipërisë për Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit

2002 Aderimi në Protokollin për Parandalimin, Shtypjen dhe Ndëshkimin e Trafikimit të Personave, sidomos të 
grave dhe fëmijëve

2003 Aderimi në Protokollin Opsional të CEDAW

2006 Ligji nr 9669, datë 18.12.2006 “Për Masa Ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare”

2008 Ligji Nr 9970, datë 24.07.2008 “Për Barazinë Gjinore në Shoqëri”

2010 Ligji Nr 10329, datë 30.09.2010 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për 
masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare “”

2010 Ligji Nr 10221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”

2010 Urdhëri i Ministrit të Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, mbi Përcaktimin e Treguesve të 
Harmonizuar për Monitorimin e Barazisë Gjinore. 

2013 Ligji nr 143/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”

2014 Plani Kombëtar i Veprimit për gratë  sipërmarrëse 2014-2020 

2014 Plani Kombëtar i Veprimit për përfshirjen e burrave dhe djemve, si partnerë të grave dhe vajzave për 
barazi gjinore dhe kundër dhunës me bazë gjionre dhe dhunës në familje

2015 Amendamentet e përfshira në Kodin Zgjedhor me Ligjin 74/2012 për të siguruar 50 përqind të grave në 
këshillat vendorë të njësive të reja të qeverisjes vendore.

2015 Angazhimi i Shqipërisë për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Neni 18 i Kushtetutës së Shqipërisë, garanton të drejta të barabarta për gratë dhe burrat, ndërsa "Ligji për 
Barazinë Gjinore në Shoqëri" i vitit 2008 bën integrimin gjinor të detyrueshëm në të gjithë hartimet e politikave 
dhe legjislacionin. "Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi" i vitit 2010, ndalon diskriminimin mbi baza gjinore, 
identitetin  gjinor dhe orientimi seksual në sferat politike, ekonomike dhe sociale. Strategjia Kombëtare për 
barazinë gjinore, reduktimin e dhunës me bazë gjionore dhe dhunës në familje (2011-2015) targeton gratë që 
jetojnë në zonat rurale si një nga target grupet e synuar, dhe fokusohet në promovimin e fuqizimit të grave 
përmes rritjes së aksesit së tyre në kreditim, sipërmarrje, punësim dhe shoqërizim.

Në vitin 2015, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë ndërmori një vlerësim të zbatimit të Strategjisë Kombëtare 
për Barazinë Gjinore, Reduktimin e Dhunës me Bazë Gjinore dhe Dhunës në Familje 2011-2015 si dhe Planit 
të saj të  Veprimit, me qëllim që të identifikoheshin rezultatet e arritura. Ky vlerësim ishte hapi i parë përgatitor 
për hartimin e Strategjisë së re Kombëtare për Barazinë Gjinore, Reduktimin e Dhunës me Bazë Gjinore dhe 
Dhunës në Familje 2016-2020 dhe Planin përkatës të Veprimit. Një nga gjetjet kryesore të këtij vlerësimi ishte 
vëmendja e kufizuar që i kushtohet nevojave specifike të grave që jetojnë në zonat rurale. Si pasojë, një nga 
rekomandimet kryesore për zhvillimin e Strategjisë së re për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në Familje 2016-2020 
është përmirësimi i jetesës së grave në zonat rurale. Strategjia Kombëtare për Punësimi dhe Aftësi 2014-2020 
gjithashtu përfshin masa të veçanta për të mbyllur hendekun gjinor në tregun e punës.

Një nga qëllimet e Instrumentit për Asistencën e Para-anëtarësimit, në Fushën e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
(IPARD)37 është për të rritur të ardhurat që gjenerohen nga gratë dhe sipërmarrësit e rinj në zonat rurale.

Angazhimet e Shqipërisë ndaj Planit të Veprimit Gjinor të Bashkimit Evropian II (2016-2020) dhe të Objektivave 
të reja të Zhvillimit të Qëndrueshëm do të formojnë kuadrin nën të cilin duhet të bëhen veprimet e reja për 
barazinë gjinore.

Të dhënat në Bujqësi dhe Zhvillim Rural të ndara sipas gjinisë mblidhen nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural 
dhe Administrimit të Ujërave (MBZHRAU) dhe INSTAT. Që nga viti 2010, është aplikuar një set i Harmonizuar i 
Treguesve të Barazisë Gjinore, edhe pse në mënyrë të konsiderueshme ky set nuk përfshin indikatorë gjinorë 
për bujqësinë dhe zhvillimin rural. Nga ana tjetër që nga viti 2013, të dhënat e ndara sipas gjinisë në sektorin 

37  GTAI. 2015. IPA II 2015. (Gjendet në https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PRO/2015/09/Anlagen/PRO201509025004.pdf?v=1).
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bujqësor mblidhen nga dy programe të MBZHRAU: skema e subvencioneve dhe shërbimet e ekstensionit. 
Sondazhet vjetore dhe tremujore të Forcave të Punës, Anketës së Demografisë Shëndetësore 2008-2009, 
Anketa e Përdorimit të Kohës 2010 dhe Studimi i Të Ardhurave dhe Kushteve të (SAKJ)2012 janë burime që 
ofrojnë informata të rëndësishme mbi pabarazitë gjinore në zonat rurale. Publikimi vjetor, Gratë dhe Burrat në 
Shqipëri, është publikimi më i rëndësishëm i INSTAT mbi pabarazitë gjinore në Shqipëri.

Që nga viti 2012, MBZHRAU ka zbatuar buxhetimin e përgjegjshëm gjinor (BPGJ) në dy prej programeve më të 
rëndësishme buxhetore: 1) shërbimeve të ekstensionit dhe 2) Subvencionet për fermat. Programi i dytë synon 
të të ndajë fonde për subvencionimin e  1100 fermatve të drejtuara nga gratë dhe deri në vitin 2018 do ta risë 
numrin e përfituesve në 1400. 

Tabela 3: Numri i pritshëm i përfituesve të subvencioneve të MBZHRAU sipas gjinisë

Përfituesit 2015 2016 2017 2018

Gra 1,100 1,200 1,300 1,400

Bura 9,700 10,650 11,700 11,800

Gratë (në përqindje) 10.2% 10.2% 10% 10.6%

Burimi: Informacioni i dhënë nga  MBZHRAU në 2015.

2.3 Profili shëndetësor dhe demografik 

2.3.1 Raporti gjionr dhe jetëgjatësia  

Siç u përmend më lart, popullsia e Shqipërisë përbëhet nga rreth 2,8 milionë banorë dhe raporti mes gjinive 
është 102.1 meshkuj për çdo 10038 femra. Megjithatë, raporti gjinor në lindje është i ndryshëm pasi tek të 
posalindurit me rreth 109 meshkuj për çdo 100 femra të posalindura39. Shkalla e abortit në vend është 186 
aborte për 1,000 shtatzëni, nga ku 32.8 përqind e të cilave janë aborte të planifikuara. Bazuar në këto të dhëna, 
Agjensia e Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe Këshilli i Evropës kanë vënë në dukje se abortet 
selektive sipas seksit mund të jetë një fenomen i përhapur gjerësisht40, pavarësisht faktit se sipas Ligjit Për 
Shëndetin Riprodhues të vitit 2000 kjo praktikë është e paligjshme.  Është theksuar se familjet shqiptare kanë 
më pak interes për të investuar tek vajzat për shkak të statusit të tyre dhe se përfitimet e mundëshme fianciare 
të tyre perceptohen të jetë dukshëm më të ulta se ato të djemve, megjithkëtë për këtë çështje janë të nevojshme 
hulumtime të mëtejshme. Ky fenomen është veçanërisht më i mprehtë në zonat rurale, ku martesat janë të tipit 
patriarkale dhe në të cilat gratë/nuset transferohen nga shtëpia e prindërve të tyre tek familjet e bashkëshortit.

Normat e vdekshmërisë foshnjore janë më të larta tek fëmijët e gjeinisë mashkullore dhe prevalenca e  foshnjave 
nën peshë është më të madhe tek meshkujt mes 0 - 4 vjeç41. Norma e jetëgjatësisë së burrave në lindje është 
me ulët në krahasim me femrat (76.4 përqind dhe 80.3 përqind respektivisht)42, kjo normë spjegohet pjesërisht 
për shkak të vdekshmërisë foshnjore dhe pjesërisht për shkak të veseve të dëmshme që ndikojnë negativisht tek 
burrat, duke përfshirë një prevalencë më të lartë të duhanpirjes dhe konsumit të alkolit43.   

Në vitin 2014, mosha mesatare e martesës për gratë ishte 24 vjeç dhe për burrat 29.5 vjeç44. Ndërsa 12 përqind 
e grave mbi 20 vjeç janë të veja dhe vetëm tre përqind e meshkujve mbi 25 vjeç janë të ve45. Ky ndryshim është 
për shkak të shkallës më të lartë të vdekjes së burrave dhe për shkak se burrat e ve kanë më shumë gjasa të 
rimartohen, ndërsa gratë e veja rimartohen më rrallë pas humbjes së burrave të tyre46. 

38  INSTAT, 2015b. 
39  INSTAT, 2015a.
40  Sipas UNFPA, World Vision (2012) dhe Këshillit të Evropës (2014). 
41  Shtatëdhjetë përqind e të porsalindurve meshkuj kundrejt dhjetë përqind të të porsalindurve femra (Instituti i Statistikave dhe Instituti i Shëndetit 
Publik, 2010).   
42  INSTAT. 2014. Kushtet e jetesës dhe banesat në Shqipëri(Gjendet në http://www.instat.gov.al/en/themes/population.aspx).
43  Ibid.
44  Ibid.
45  Ibid.
46  Ibid.
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2.3.2 Migracioni

Deri në fund të viteve 1980, emigrimi ishte pothuajse nuk ekzistonte. Që atëherë, emigracioni është bërë një 
faktor dominant socio-ekonomik. Emigrantët përbëjnë 27.5 përqind të popullsisë së përgjithshme dhe gjatë 
viteve 2003-2010, përqindja e banorëve në zonat rurale ka rënë me 13 përqind. Vendosja e kontrolleve mbi 
migrimin e brendshëm ka pasur sukses në kufizimin e rritjes së popullsisë urbane dhe kanë kontribuar në 
ngadalësimin e rënies së popullsisë rurale47.

Gjatë viteve 1990, emigrimi ka qenë i dominuar nga meshkujt. Sot, gratë përbëjnë 41 përqind të shqiptarëve që 
jetojnë në Itali dhe Greqi. Megjithatë, hulumtimet tregojnë se në shumë raste, emigracioni i femrave mund të 
mos jetë një rezultat i vendimmarjes  individuale, por një kërkesë e anëtarëve të familjes48. Emigrimi i femrave 
ka ndodhur kryesisht në kontekstin e  bashkimit familjar, ose ka qënë si një alternativë dytësore në rastet kur 
familja nuk ka pasur meshkuj në familje49. 

emigrimi. Megjithatë, pas krizës ekonomike të vitit 2008, burrat e kanë pasur më të vështirë për të gjetur punësim 
jashtë vendit, dhe për rrjedhojë është rritur varësia e familjeve jashtë vendit nga rrogat e grave. Për shembull, një 
e treta e familjeve shqiptare që jetojnë në Greqi varen vetëm nga paga e gruas50.

Gratë emigrante priren të jenë të mbipërfaqësuara në industrinë e përkujdesjes. Kjo mund të jetë arsyeja në 
rastet e migrimit të femrave nga zonat rurale drejt atyre urbane, çka evidentohet kur krahasojmë raportin gjinor 
të zonave rurale (113 burra për çdo 100 femra) me raportin gjinor në zonat urbane (94.7 meshkuj për çdo 100 
femra51.

Gratë janë shumë të përfaqësuara në industrinë e kujdesit, si në rastet kur emigrojnë nga zonat rurale në zonat 
urbane ashtu dhe kur emigrojnë jashtë vendit. Kjo punë zakonisht sjell informalitet, qëndrueshmëri të ulët dhe 
paga shumë të ulëta, duke i vënë gratë në një pozicion shumë të vështirë.

2.3.3 Shëndeti

Nga njëra anë, modelet e vdekshmërisë së përgjithshme janë të ngjashme me ato që vëzhgohen në vendet e 
zhvilluara europiane, ndërsa nga ana tjetër modelet e sëmundshmërisë janë të ngjashme me ato që vërehen 
në vendet në zhvillim52. Vetë-perceptimi i gjendjes shëndetësore është më i lartë tek meshkujt se sa tek gratë, 
sidomos në kuantilen e pestët më të varfër dhe në kuantilen me shkollim më të ulët53. Në përgjithësi gratw 
përjetojnë më shumë sëmundje kronike se burrat54. Për më tepër, aksesi më i kufizuar i grave ndaj transportit 
në zonat rurale (siç është përmëndur në seksionin 4.3 të këtij raporti), mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta në 
aksesin  e grave rurale në shërbimet shëndetësore dhe sociale, duke i bërë ato të varura nga burrat. 

Burrat kanë shkallë më të lartë të hipertensionit dhe kancerit të mushkërive për shkak të veseve sociale me bazë 
gjinore, ku përfshihen edhe nivelet më të larta të duhanpirjes dhe konsumit të alkolit. Kjo ka një marrëdhënie 
të drejtpërdrejtë me diferencën e lartpërmendur mbi normat e jetëgjatësisë në lindje, e cila është 80.3 vjet për 
gratë dhe 76.4 vjeç për burrat55.

Shifrat e vdekjeve të dhunshme shprehin se vetëvrasjet janë kryer kryesisht nga burrat, me 7.5 dhe 1.9 vetëvrasje 
për 100,000 banorë respektivisht për burrat dhe gratë. Ndërsa trafikimi i qenieve njerëzore është përjetuar 
kryesisht nga gratë56. Vrasjet ndodhin edhe tek burrat edhe tek gratë por kryesisht kryhen nga burrat. 

47  Stecklov, G., Carletto, C., Azzarri, C. & Davis, B. 2010. Gjinia dhe Migracioni. Demografi a , 47(4): 935-961. (gjendet  në http://iussp2009.princeton.
edu/papers/93268)
48  Ibid.
49  Ibid.
50  Komisioni Evropian, 2012.
51  INSTAT, 2015a.
52  Ibid.
53  Ibid.
54  Informacioni u sigurua nga INSTAT në vitin 2015.
55  INSTAT, 2014.
56  Instituti i Statistikave dhe Instituti i Shëndetit Publik, 2010 
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3. Gjinia dhe ekonomia rurale  

3. Gjinia dhe ekonomia rurale 

3.1 Arsimimi

Niveli i arsimimit te të rriturit është thuajse 100 përqind si për gratë ashtu dhe për burrat. Megjithatë shkalla e 
pjesëmarrjes në shkollat fillore është më e ulët në zonat rurale (51 përqind) sesa në zonat rubane (69 përqind) 
dhe ndjeka e plotë e arsimit në zonat rurale shkon deri në 8.6 vite shkollë, pavarësisht se pjesëmarrjanë shkolla 
është  e detyrueshme për 9 vjet57. Ky model përsëritet dhe në arsimin e mesëm. Arsimi profesional dhe qendrat 
e trainimit për të rritur janë të përqëndruara vetëm në qendër të Shqipërisë, ndërkohë që mungojnë pothuajse 
të të gjitha zonat rurale të Shqipërisë58. Dhe pse me shumë femra kanë ndjekur arsimin e mesëm krahasuar me 
meshkujt, 96 meshkuj për çdo 100 femra, arsimi profesional dominohet kryesihst nga mehskujt, me njw normë 
prej 367 meshkuj për çdo 100 gra59.

Niveli i arsimimit është ekuivalent si për vajzat ashtu dhe për djemtë dhe mundësitë për arsimimin e lartë janë të 
lidhura drejtpërdrejtë me statusin ekonomik të familjes, ku 28 përqind e grave dhe 31 përqind e burrave ndodhen 
në kuintilen e sipërme60 të nivelit të të ardhurave kanë arsimim të lartë, ndërkohë që vetëm një përqind e të dyja 
gjinive nga kuintilja e poshtme e nivelit të të ardhurave kanë mundësi ekonomike të kenë arsim të lartë.  

Gjatë dekadës së fundit, numri i vajzave që kanë ndjekur arsimin e lartë është rritur: në vitin 2012, vajzat 
studente përbënin 64 përqind të numrit total të studentëve të diplomuar61. Megjithatë kjo rritje lidhet dhe me 
fushat specifike të studimit.  Fushat e dominuara nga meshkujt janë ato të bujqësisë, shërbimeve, inxhinierisë, 
përpunimit dhe ndërtimit, ndërsa fushat e dominuara nga femrat janë shkencat sociale, humanitare dhe artet62. 
Kjo ndarje gjinore e fushave të arsimimit ka ndikim të drejtpërdrejtë në mundësitë e punësimit, hendekun e 
pagave si dhe percepeptimet e roleve gjinore dhe stereotipave. 

Për më shumë, mundësitë e shkollimit lidhen më shumë me vendodhjenn gjeografike të individëve dhe gjendjen 
ekonomike të familjes sesa vetë rolet gjinore. Megjithatë, ndarja gjinore e studimeve ndikon në punësimin e 
grave në tregun e punës e veçanërisht ne sektorët ku nevojitet arsimimi profesional apo i lartë, siç është p,.sh., 
bujqësia, inxhinieria apo përpunimi dhe ndërtimi.

3.2 Tregu formal dhe joformal i punës në zonat rurale të Shqipërisë 

3.2.1 Tregu i punës63

Ndryshimet strukturore që ndodhën pas përmbysjes së regjimit komunist sollën shkatërrimin e ndërmarrjeve 
shtetërore ku gratë përbënin numrin më të madh të forcës së punës. Rrjedhimisht më shumë gra humbën 
punët e tyre64 dhe asete të cilat ishin në pronësi të shtetit ju dhanë burrave pasi u privatizuan. Si rezultat i këtyre 
ndryshimeve situata ekonomike e grave pësoi rënie dhe u rrit varësia e tyre ndaj burrave65.

57  Fondacioni Evropian i Trainimit.2012. Shënim Informues për Vendin, Shqipëri. (mund të gjendet në http://www.etf.europa.eu/ëebatt.ns-
f/0/883BBB997B09D90EC125783E0032AECE/$fi le/CIN_Albania_2010_EN.pdf).
58  Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë. 2014. Strategjia Kombëtarë për Punësim dhe Aftësi 2014-2020: Sa më shumë aftësi aq më shumë 
mundësi punësimi për gratë dhe burrat. (available at http://www.seecel.hr/UserDocsImages/Documents/EMP-SKILLS-STRATEGY_Albania.pdf).
59  INSTAT http://www.instat.gov.al/eng/themes/education.aspx.
60  Popullata ndahet në pesë grupe të barabarta në bazë të shpërndarjes së vlerave të një ndryshorje të veçantë. Secila nga këto ndarje të shpërndar-
jes quhet kuintile. 
61  INSTAT. 2013. Femra dhe Meshkuj në Shqipëri, 2013. Tiranë, Shqipëri. (mund të gjendet në http://www.instat.gov.al/media/226355/femra_mesh-
kuj_2013.pdf).  
62  Ibid. Situata specifi ke e grave Rome, grave migrante dhe burrave ende është e paqartë për shkak të hendekut të regjistrimit të shkolla (GADC et 
al., 2010).
63  Analiza e tregut të punës e paraqitur përfshin kryesisht bujqësinë dhe bagëtitë. Nevojiten kërkime të tjera përsa i përket situatës së grave dhe 
burrave në peshkim dhe pyje.
64  IFAD. 2009. Profi li i Barazisë Gjinore në Shqipëri. (mund të gjendet në http://www.ifad.org/english/gender/cen/profi les/alb.htm). 
65  Ibid.
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Niveli i punësimit të grave ra nga viti 2007 dhe 2014 përkatësisht me 43.4 përqind dhe 37.6 përqind66, ku vajzat 
e reja ishin më të prekurat. Pas krizës ekonomike globale shkalla e punësimit në vitin 2014 ishte 37.6 dhe 51.467 
përqind për gratë dhe burrat respektivisht.

Në sektorin bujqësor janë të punësuara më shumë se 54 përqind të grave ekonomikisht aktive68. Gratë janë të 
mbipërfaqësuara në aktivitetet bujqësore si punëtore pa pagesë të familjes, ku 87 përqind e grave në buqësi 
zënë këtë rol69. Mundëistë e punësimit në zonat rurale jashtë sektorit bujqësor janë shumë të vështira në Shqipëri 
dhe gratë e kanë thuajse të pamundur të gjejnë mundësi punësimi krahasuar burrat70. Në një shoqëri ku burrat 
kanë më shumë mundësi të rekrutohen në punë të tjera përveç bujqësise, gratë duhet të marrin përgjegjësitë 
që kanë të bëjne më rolet e burrave në prodhimin bujqësor. Pavarisisht kësaj, ato nuk kanë gjithmonë akses ndaj 
shërbimeve të ekstensionit, rezultateve të bujqësisë, teknologjisë dhe tokës71.

Informaliteti sjell pasiguri në punë, përjashtim social dhe varësi72. Rolet e grave si punëtore pa pagesë të familjes 
rrjedhimisht rrisin varësine e tyre ndaj burrave, të cilët shihen nga shoqëria si “kryefamiljarë”. Kjo ul mundësitë e 
grave për të përfituar nga mbrojtja sociale apo skema e sigurimeve shoqërore.  

Për shembull, vetëm 19 përqind e grave rurale të cilat  kanë lindur fëmijë në vitin 2014 kanë përfituar leje lindje, 
krahasuar më 59 përqëind të grave shtatzëna në zonat urbane73. Puna joformale rrit mundësitë e ekspozimit 
të grave në moshë të madhe ndaj risqeve të varfërisë për shkak të mundësive të limituara për të përfituar nga 
skemat e pensioneve. Dhe pse leja e lindjes me pagësë njihet ligjërisht si një e drejtë, legjislacioni ynë e ka 
njohur lejen e lindjes për burrat si një e drejtë vetëm ne vitin 2015. Shërbimet shtetërore për përkujdesjen e 
fëmijëve mungojnë në shumë ona të shqipërisë dhe sidomos në zonat rurale.  Kjo sjell rritjen e ngarkesës së 
grave në punët e familjes dhe shërben si një përforcues i stereotipit me bazë gjinore të aktiviteteve riprodhuese 
ku “vetëm gratë” kanë përgjegjësi. 

Puna joformale rrit ekspozimin gravë ndaj varfërisë në moshë të vjetër, për shkak të drejtës së tyre të kufizuar 
në skemat e pensioneve. 

Mosha e daljes në pension është 60 vjeç për gratë dhe 65 vjeç për burrat dhe pse jetëgjatësia e grave ishte 8 
herë më e lartë për gratë sesa ajo e burrave në vitin 2014 (80.3 abd 76.4 vite përkatësisht)74. Që prejt vitit 2015, 
me reformën e re të pensioneve është rritur mosha e daljes në pension për gratë më dy muaj derisa të arrijnë 
moshën 65 vjeç.

3.2.2 Fermat familjare

Në Shqipëri ka një nivel të lartë pasiviteti ekonomik.  Kjo vihet re nga numri i të vetë-punësuarve të paregjistruar 
që përllogarisin rreth 30 dhe 40 përqind të PBB75. Një përqindje e konsiderueshme e punësimit joformal ndodh 
në fermat familjare. Në fermat familjare burrat identifikohen si drejtuesit e fermës po ashtu dhe si “kryefamiljarët” 
dhe gratë identifikohen si “ndihmëse” nën katëegoorinë e “punëtoreve pa pagesë të familjes”.   Gratë drejtuese 
të fermave përbëjnë vetëm 6.74 përqind të numrit total të drejtuesve të fermave76. Nëse bëhen një grupim 
sipas moshës, vihet re që nuk ka asnjë grua dretjuese nën moshën 25 vjeç. Ndërmjet grupmoshës 25 dhe 55 
vjeç, përqindja e grave është 4.12 në total.  Kjo përqindje (4.12), në mënyrë të dukshme dyfishohet ndërmjet 
grupmoshave 55-65 vjeç dhe mbi 65 vjeç. Supozohet që për çiftet e martuara, gratë bëhen drejtuese vetëm në 
rastet kur mbeten të veja ose bashkëshorti nuk është i pranishëm. 

Në fermat familjare, ka një ndarje të theksuar të punës sipas gjinisë77: aktivitete të cilat janë stereotipikisht të 
përcaktuara si “përgjegjësi të burrave”. Këto aktivitete kanë të përfshijnë marrëveshjet me ofruesit e shërbimeve, 
shërbimet e ekstensionit dhe administrimi; menaxhimi i makinerive, puna si barinj; transporti si dhe udhëtimet 
në qytete të medha apo tregje78.

66  Informacioni mund të gjendet në faqen e INSTAT http://www.instat.gov.al/al/themes/tregu-i-pun%C3%ABs.aspx?tab=tabs-5. 
67  Ibid.
68  Ibid.
69  Ibid.
70  UNDP.  2013a. Draft Raport: Studim Kombëtar për Tregun e Punës. (Gjendet në: http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/
national-study-on-rural-labor-market.html).; Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, 2014.
71  Ibid.
72  Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, 2014.
73  Ibid.
74  Statistika të popullsisë për 2015-tën  mund të gjenden pranë INSTAT at http://www.instat.gov.al/en/themes/population.aspx?tab=tabs-5.
75  INSTAT. 2011. Censusi Kombëtar. (mund të gjendet në http://www.instat.gov.al/en/census/census-2011.aspx).
76  Informacion i marrë nga INSTAT në 2015. 
77  Kjo është dokumentuar gjatë kërkimeve në terrën në Qershor 2015 në Korçë,Berat dhe Shkodër për projektin e FAO TCP/ALB/3402. Kur fermerët 
janë pyetur për shpërndarjen e punëve ndërmjet gjinive, shumica e tyre nuk ishin dakort për këtë fakt. Megjithatë, një analizë e mëtejshme me 
intervista gjysmë të strukturuara dhe pyetësorë nxjerr në pah një model sjellje të theksuar të punëve që ndahen sipas gjinive. (FAO, 2015b).
78  Ibid.
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Aktivitetë të cilat janë stereotipikisht të përcaktuara si “përgjegjësi të grave” kanë të bëjnë me: përkujdesjen e 
punëve famijare, të fëmijëve dhe anëtarëve të tjerë të familjes; punë manuale në prodhimin dhe përpunimin 
bujqësor; përkujdesja për kafshët; mjelja dhe prodhimi i djathit.  

Gratë kryejnë kryesisht aktivitete të ndryshme intensive në familje, ndërsa burrat aktivitete intensive në 
investimet kapitale79.

Si rezultat, gratë përbëjnë shumicën në aktivitetet që kërkojnë më shumë intensitet dhe angazhim, ndërsa burrat 
janë më shumë të përfshirë në aktivitete të cilat kanë të bëjnë me kontrollin mbi asetet bujqësore, lëvizshmërinë 
dhe vendimmarrjen. Kjo shpërndarje e detyrave sipas roleve gjinore, sjell ulje të aksesit dhe kontrollit të grave 
ndaj aseteve bujqësore dhe vendimmarrjes.   

3.3 Infrastruktura dhe teknologjia në zonat rurale dhe përdorimi i kohës

Numri mesatar i anëtarëve në familjet rurale është 5.3 dhe numri mesatar i burrave dhe grave që punojnë është 
respektivisht 1.54 dhe 1.3 për familje80.

Gjatë dekadës së parë, në vitet 2000 kishte një 
përmirësim të dukshëm në infrastrukturën e familjes, 
veçanërisht në zonat rurale ku rreth tre herë më shumë 
familje marrin ujë të pijshëm81. Numri i familjeve pa 
pajisje të furnizimit me ujë është 21 herë më i ulët në 
vitin 2011 sesa në vitin 2001 dhe u rrit ndjeshëm numri 
i familjeve me tualet brenda shtëpisë82.

Megjithatë, teknologjitë e reja janë më shumë të 
përhapura në zonat urbane sesa në ato rurale. Rreth 20 
përqind e familjeve në nivel kombëtar ka një kompjuter.  
Afërsisht 82.3 përqind e këtyre familjeve ndodhen në 
zonat urbane dhe 17.7 përqind në zonat rurale83. Numri 
I familjeve në zonat urbane që kanë një dush, TV është 
rreth dy herë më i madh krahasuar me zonat rurale dhe 
numri i familjeve që kanë makinë larëse për enët është 
rreth 4.5 herë më i lartë krahasuar më zonat rurale84.

Nivelet e ulëta të infrastrukturës dhe teknologjisë në 
familjet rurale ka ndikim të drejtpërdrejtë ngarkësën 
e punës së papaguar të grave, pasi punët familjare 
dhe riprodhuese janë të lidhura me rolet sociale të 
gruas në shoqëri.   Për shembull., gratë në zonat 
rurale shpenzojnë më shumë kohë në përgatitjen e 
ushqimit, pastrim, përkujdesjen për fëmijët dhe punë 
të tjera familjare dhe riprodhuese sesa gratë në zonat 
urbane (5 orë dhe 55 minuta krahasuar me 4 orë dhe 
35 minuta)85. Koha e shpenzuar e grave në aktivitete shtëpiake dhe riprodhuese është 6 herë me e lartë sesa ajo 
e burrave në zonat rurale86. Kjo në mënyrë të dukshme zvogëlon mundësitë ekonomike dhe arsimore të grave. 
Për shembull, gratë në zonat rurale shpenzojnë thuajse gjysmën e kohës që shpenzojnë gratë në zonat urbane87.

Nivelet e paparshtatshme të zhvillimit të infrastrukturës dhe teknologjisë në familjet rurale ndikojnë vajzat dhe 
djemtë që ndjekin shkollën në mënyra të ndryshme. Punësimi i të miturve nën moshën 16 vjeç është i ndaluar 
me ligj sipas paragrafit 1, neni 98, ligji nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”88. 

79  Ibid.
80  Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, 2014. 
81  Siç tregohet në Censusin e vitit 2011 krahasuar me Censusin e vitit 2001 (INSTAT, 2011). 
82  Ibid.
83  Ibid.
84  Ibid.
85  INSTAT, UNFPA & UN Women. 2011.  Studimi për  Përdorimine Kohës 2010-11. Tiranë, Shqipëri. (mund të gjendet në http://www.instat.gov.al/
media/171100/albanian_time_use_survey_2010-2011.pdf).
86  Ibid. Gratë kalojnë 5 orë dhe 55 minuta në ditë ndërsa burrat 56 minuta.
87  Ibid. 1 orë dhe 13 minuta në ditë në rastin e grave në zonat urbane dhe 31 minuta në ditë për gratë në zonat rurale.
88  Versioni i përkthyer nga ILO i ligjit mund të gjendet në http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/413344/63433/. 

Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit ndaj Grave: 

Neni 14. 2. Shtetet  palë  marrin  të  gjitha  masat  e  
përshtatshme  për  të  eliminuar  diskriminimin  ndaj  gruas  
në  zonat  bujqësore  me  qëllim  që  të  sigurojnë,  mbi  
bazën  e  barazisë  së  burrit  dhe të gruas, pjesëmarrjen e 
saj në zhvillimin e fshatit dhe një
herësh në avantazhet që sjell ajo. Në mënyrë të veçantë 
ato i sigurojnë gruas:

 (e) Të  drejtën  për  të  përfituar  kredi  dhe  
ndihma  bujqësore,  lehtësi  tregtimi,  teknologji  të  
përshtatshme  dhe  trajtim  të  barabartë  në  fushën  
e  reformave  tokësore  e  agrare, si dhe në projektet e 
sistemimit bujqësor; 
Neni 16.1. Shtetet  palë  marrin  të  gjitha  masat e  
përshtatshme  për  të  eliminuar  diskriminimin  ndaj  gruas  
në  të  gjitha  çështjet  që  kanë të bëjnë  me  martesën  
dhe  me  marrëdhëniet familjare. Në mënyrë të veçantë 
ata i sigurojnë gruas mbi bazën e barazisë së
 burrit dhe të gruas:
 (h) Të drejtat e njëjta për secilin prej bashkë
shortëve lidhur me pronësinë, blerjen, administrimin, 
gëzimin dhe disponimin e pasurisë, si falas ashtu edhe me 
pagesë.
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Sikurse është dokumentuar në Vrojtimin e Përdorimit të kohës 2010-2011, vajzat e grupmoshës 10-14 vjeç kalojnë 
30 minuta kohë punë të paguar dhe 2 orë punë të papaguar në ditë, krahasuar me 12 minuta punë të paguar dhe 
26 minuta  punë të papaguar për djemtë në zonat rurale. Këto të dhëna zvogëlohen rreth dy herë për vajzat dhe 
djemtë në zonat urbane përsa i përket punës së papaguar dhe thuajse zero për punën e paguar. Si vajzat dhe 
djemtë në zonat rurale kalojnë më pak kohë për të studiuar krahasuar me bashkëmoshatarët në zonat urban89.

3.4 Të drejtat e pronës dhe njohja de facto e këtyre të drejtave

Shqipëria me pranimin e Konventës së CEDAW në vitin 1994 vendosi të drejta të barabarta përsa i përket 
zotërimit të pronës.  Rrjedhimisht sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe Kodit Civil, gratë kanë të njëjtat të drejta 
si burrat për pronën/tokën.  Gjithsesi, prona vazhdon të regjistrohet në emër të burrave.  Dhe pse nuk ka 
informacion mbi regjistrimet e tokës sipas gjinisë, gratë përllogariten të zotërojnë vetëm 6.47 përqind të fermave 
nga totali i përgjithshëm i pronarëve/administratorëve të fermave, çka përbën një tregues shumë të rëndësishëm 
në aksesin që kanë gratë ndaj pronës.90. 

Gjatë procesit të ndarjes së tokës që u zhvillua vitet 1991 dhe 1994, toka ju shpërnda qytetarëve pavarësisht 
gjinisë; toka ju ndafamiljeve në përputhje me numrin e anëtarëve të familjes (duke përfshirë gratë dhe burrat, të 
rriturit dhe fëmijët). Megjithatë, toka ju dha personit i cili konsiderohej “kryefamiljar” (kryesisht burri) dhe toka 
u regjistrua vetëm në emër të këtij personi i cili, që nga ajo kohë, ka gëzuar të gjitha të drejtat për të menaxhuar 
dhe kontrolluar tokën.

Procesi i regjistrimit të tokës i cili filloi në vitin 2000 me qëllim rregullimin e pronësisë mbi tokën identifikoi 
gjithashtu dhe “kryefamiljarin” si pronarin/administratorin e pronës. Kadastrat lokale në zonat rurale dhanë 
çertifikata pronësie të cilat tregonin se toka ishte e regjistruar në emër të “kryefamiljarit”. Këto çertifikata janë 
bazuar në nenin 224 të Kodit Civil, e cila përcakton se pronari / administrator i tokës është “kryefamijari”.

Nevoja për të identifikuar “kryefamiljarin” për regjistrimin e tokës përforcon marrëdhëniet e pabarabarta të 
pushtetit gjinor brenda familjes dhe zvogëlon gëzimin e të drejtave të grave mbi pronësinë dhe tokën91. 

Një tjetër arsye e kufizimit të njohjes së të drejtës së grave për pronën është është mungesa e njohurive të grave 
në popullsinë rurale për të drejtat e tyre mbi tokën, si dhe mungesa e njohurive nga ana e profesionistëve që 
merren më pronat (përfshirë dhe noterët), nëpunësit civilë (përsoneli i regjistrimit dhe zyrave kadastrale)92. 

Praktikat tradicionale të trashëgimisë janë gjithashtu diskriminuese ndaj grave. Në martesat patriarkale, të cilat 
janë shumë të zakonshme në zonat rurale, gratë pasi martohen jetojnë me familjen e burrit. Sipas kësaj tradite, 
shumë prej tyre e humbasin pjesën e tyre të pronës qe ju përket nga familjet e tyre për shkak mospasjes së 
informacionit për të drejtat e tyre apo dhe  tërheqjes së tyre për t’ja lënë pasurinë vëllezërve93. 

Sipas nenit 223 të Kodit Civil, personi që lëviz në një familje të re fiton trashëgimi mbi pronën e familjes së re. 
Megjithatë, gratë e martuara të cialt jetojnë më familjen e bashkëshorit rrallë herë i kërkojnë të drejtat e tyre.  

89  Ibid. 4 orë dhe 25 minuta studim në ditë për vajzat e grupmoshës 10-14 vjeç; 4 orë dhe 29 minuta për djemtë në zonat urbane. 3 orë dhe 49 
minuta për vajzat në zonat rurale dhe 3 orë dhe 58 minuta për djemtë në zonat rurale.
90  Informacion i marrë nga INSTAT në 2015.
91  Fragmentarizimi i tokës dhe ndarja në parcela të vogla janë njësfi dë e madhe si për gratë ashtu dhe për burrat në zonat rurale në Shqipëri. Frag-
mentarizimi i tokës ka ndikime negative për: 1) aksesin ndaj tregut (ku neovojtet standardizim; 2) ulja e ngarkësës në punë (duke qënë se mundësitë 
e makinërive janë të kufi zuara; 3) të ulen kostot e transportimit për nëdhomat e magazinimit; dhe si rezultat, 4) ka kosto të përgjithshme më të larta 
që i bëjnë fermerët më pak konkurues në treg. Disa ekspertë e tokës në Shqipëri kanë shprehur shqetësimin se nëse toka do ishte shpërndarë në 
mënyrë efektive të gratë dhe burrat(dhe të vajzat dhe djemtë trashëgimtarë), copëzimi i tokës mund të ishtë përkeqësuar. Megjithatë, të drejtat e 
barabarta për tokë janë të drejta të pa negociueshme sipas ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare, kështu që duhen marrë masa për të zgjidhur frag-
mentarizimin e tokës pa dëmtuar të drejtat e pronësisë së grave dhe burrave. Promovimi i organizatave të fermerëve  për framgentarizimin e tokës 
shihet si zgjidhja kryesore nga MBZHRAU dhe shërbimet rajonale të ekstensionit. Duke bashkuar forcat dhe kordinuar prodhimin, fermerët mund të 
kënë marrëdhënie më të mira me ofruesit e shërbimeve dhe tregjet.  Megjithatë ekzistojnë vështirësi për t’i përfshirjë fermerët që të punojnë sëbash-
ku, në një kontakst ku ata ndikohën shumë nga regjimi i shkuar komunist ku koperativat kanë konotacione negative.
92  Përfshirë  noterët, stafi n e zyrave të kadastrës dhe profesionistë të tjerë. Ky informacion është marrë gjatë seminarit për Pronën dhe Barazinë 
Gjinore në Ballkanin Perëndimor, në Shtator të vitit 2015, Durrës, Shqipëri.  Gjatë seminarit u analizuan sfi dat që kufi zojnë gratë për të  gëzuar të 
drejta de facto mbi pronën. Në Seminar morën pjesë dhe punonjës të zyrave të kadastrës, përfaqësues të ministrisë së Drejtësisë, specialistë IT si dhe 
profesionistë të tjerë për drejtimin dhe menaxhimin e tokës. Gjatë seminarit u prezantuan dhe rezultatet e gjetura nga 7 projektet pilot të zbatuara në 
Ballkanin Perëndimor si një nismë e përbashkët e FAO dhe Bankës Botërore, me fonde të Bankës Botërore me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të grave 
për të drejtat e tyre de facto mbi pronën/tokën. Projekti u zbatua në vitet 2013 dhe 2014.  
93  Kërkimi u krye në Qershor 2015, në Korçë, Berat dhe Shkodër. Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b). Konfi rmuar në seminarin e GIZ/World 
Bank/FAO për Pronën dhe Barazinë Gjinore në Ballkanin Perëndimor, të organizuar në Shtator, 2015, Durrës, Shqipëri.
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Sipas Kanunit94, në rast të vdekjes së bashkëshortit, e veja mund të menaxhojë tokën derisa djemtë e tyre 
të arrijnë moshën madhore ku ata bëhën vendimmarrësit. Në qoftë se e veja nuk ka fëmijë, prona i kthehet 
familjarëve të bashkëshortittë vdekur, dhe e veja të kthehet në shtëpinë e prindërve të saj. 

Mosregjistrimi apo bashkë-regjistrimi i pronës në emrin e gruas ka pasojat e mëposhtme: 

1. Shkelja e të drejtave të grave mbi tokën/pronësinë e tyre; 
2. Mossiguria e pronës dhe rritja e varësisë së burrave ndaj homologëve të tyre për aksesin daj pronës; 
3. Mos përfshirje në Vendimmarrje;
4. Akses i reduktuar ndaj kolateralit;
5. Si rezultat i 4), mundësi të kufizuara për të marrë kredi, subvencione dhe sipërmarrje; 
6. Si pasojë e emigrimit masiv të meshkujve që po ndodh në Shqipëri, gratë mbeten pa pushtet për të 

administruar fermën95. 

Regjistrimi i të gjithë pronarëve është një proces shumë i rëndësishëm  për të siguruar se të drejtat e të gjithë 
pronarëve janë të mbrojtura. Bashkë-regjistrimi i bashkëshortëve si bashkë-pronarë, është një element parësor 
shumë i rëndësishëm për gratë që të gëzojnë të drejtat e tyre mbi pronën. 

3.5 Aksesi në kredi, sipërmarrje dhe tregje 

“ Zhvillimi i politikave për gratë sipërmarrëse mbetet një sfidë e vërtetë për qeverinë. Sot gratë përfaqësojnë 
27% të numrit të përgjithshëm të sipërmarrjeve aktive që operojnë në Shqipëri. Por, nëse kemi parasysh 
madhësinë dhe llojin e aktivitetit në të cilin ato veprojnë, këto biznese janë të kufizuara dhe për këtë arsye 
kërkojnë vëmendje të veçantë nga qeveria. Përfshirja në aktivitetet e sipërmarrjes do të thotë shumë pavarësi 
dhe liri ekonomike, pavarësi mbi pronësinë, vendimmarrjen dhe fuqizimin  e mëtejshëm të grave në Shqipëri. "

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes
 Znj. Brunilda Paskali, Zv. Ministre, , Qershor 201496.

Edhe pse nuk ka të dhëna për zonat rurale-urbane të sa i përket sipërmarrjeve, vetëm 27 për qind e menaxherëve 
të sipërmarrjeve në Shqipëri janë gra. Për të përmirësuar aksesin e grave në sipërmarrje, qeveria shqiptare (në 
bazë të Planit të Veprimit për Sipërmarrjet e Grave në Shqipëri 2014-2020), po zbaton Fondin për Promovimin 
e Grave Sipërmarrëse. Ky fond ka një vlerë totale prej 30 000 000 lekë dhe menaxhohet nga ASHZHI (Agjencia 
Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve). Fondi ka për qëllim subvencionimin e normës së interesit të kredive për 
sipërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, të cilat janë të udhëhequra nga femrat, si pronare apo administratore, 
dhe konsiston në pagesën e interesit për kreditë e marra nga gratë që do të përdorin paratë për investime të 
biznesit. Ndihma financiare do të mbulojë 50 për qind të normës së interesit për katër vite me radhë, dhe do të 
sigurojë deri në 1 000 000 lekë për një kredi. Megjithatë, kjo masë duket të jetë mjaft modeste, pasi me fondet 
ekzistuese të ASHZHI ju është dhënë gjatë vitit 2015 mbështetje 20 grave sipërmarrëse.

Ndonjëherë toka është i vetmi aset që fermerët mund të përdorin si kolateral nëse duhet të aplikojnë për kredi. 
Megjithatë, përdorimi i tokës si kolateral nuk është gjithmonë një proces i drejtë, në mënyrë të veçantë për 
personat që nuk janë të regjistruar sipërfitues të këtyre të drejtave. Ky aspekt prek më shumë gratë, sepse, siç 
është shprehur dhe më lart, ka pak gjasa që gratë të jenë regjistruar si pronare të tokës.

Veçanërisht e rëndësishme në rastin e granteve që janë në dispozicion në kuadër të programit IPARD (Programi 
i Bashkimit Evropian për Zhvillim Rural në kuadër të Instrumentit të Asistencës së Para-Anëtarësimit) dhe 
granteve në dispozicion për SARED (Mbështetje për Bujqësinë dhe Zhvillimin Ekonomik Rural në Zonave Jo të 
Favorizuara të Shqipërisë). Në të dy rastet, gratë nuk mund të plotësojnë kërkesat e nevojshme të SARED dhe 
IPARD për të aplikuar për grante për shkak se nuk kanë të drejtat e tyre pronësore mbi tokën, pra nuk janë të 
regjistruara.

94  Kanuni është një grup i normave tradicionale gojore që janë botuar me shkrim në shekullin e 20-të.  Zbatimi i kanunit u ndalua nga regjimi komu-
nist. Pas rënies së komunizmit, disa komunitete rurale, sidomos në veri, fi lluan duke zbatuar traditat e vjetra dhe duke marrë në konsideratë disa prak-
tika të Kanunit. Martesa dhe praktikat e trashëgimisë në zonat rurale janë të ndikuara nga tradita kanunore.
95  UN Women, 2014. 
96  Deklaratë e dhënë gjatë prezantmit të Planit të Veprimit pë r Gratë Sipërmarrëse në Shqipëri 2014-2020, 20 Qershor 2014 dhe mund te gjendet në 
http://www.ekonomia.gov.al/al/newsroom/lajme/prezantohet-plan-veprimi-per-sipermarrjen-e-grave-ne-shqiperi..
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Kur kërkohet sipas legjislacionit aktual që të dy bashkëshortët të fimosin dokumentacione të caktuara për 
të marrë kredi, bashkëshortët ju kërkojnë grave të tyre të nënshkruajnë dokumenta për të cilat nuk janë të 
informuara, pavërisht pasojave dhe përgjegjësive që mund të ketë firmosja e këtyre dokumentave97. 

 Aksesi ndaj tregjeve është një sfidë e madhe si për gratë ashtu dhe për burrat në zonat rurale. Fragmentarizimi 
i tokës dhe pasja e parcelave të vogla bujqësore janë dy çështjet më të rëndësishmt. Fermerët duhet të punojnë 
së bashku në mënyrë që të arrijë të mbushin traktorët/fugonat më produkte të caktuata, dhe në mënyrë të 
veçantë nëse ata duan të transportojnë produktet e tyre nga fshati në tregjet përkatëse98. Dhomat e përbashkëta 
të magazinimit dhe frigorifërë janë të domosdoshëm në zonat rurale. Për më tepër, fragmentarizimi i tokës sjell 
kufizime dhe në përdorimin e makinërive, që do të thotë se prodhimi i produkteve kërkon më shumë punë dhe 
ka kosto më të lartë.   

Në këto kushte, gratë përballen me sfida të ndryshme. Dhe pse ato mund të kenë akses ndaj tregjeve lokale, 
përsëri tregjet e mëdha të cilat janë më larg janë të dominuara nga burrat. Supozohet se sipas roleve stereotipike 
gjinore tregjet janë një terren i “mbizotëruar” tashmë nga meshkujt99. Kjo ndikon negativisht vetë-besimin e 
grave kur ato hynë në një zonë e cila konsiderohet vetëm “mashkullore”. Mundësitë e lëvizshmërinë janë një 
element gjithashtu që ndikon në aksesin që kanë gratë ndaj tregjeve.   

Tregjet, Marrëdhëniet Gjinore dhe aksesi në të ardhura: një dëshmi nga terreni 

Gjatë bisedave të kërkimeve në terren me gratë fermere në Shkodër100, një nga fermeret konfirmon se: “Gratë 
bëjnë shumë punë në fermë, por janë burrat ata që shkojnë në treg, shesin produktet dhe marrin të ardhurat”. 
Pyetjes se përse nuk shkonin gratë në treg, një nga fermerët ju përgjigj se: “Në nuk mund të shkojmë në treg. 
Nëse ne e bëjmë këtë, ne duhet të largohemi nga shtëpia dhe në duhet të kujdesemi për punët e shtëpisë. Ne 
nuk dimë si të ngasim makinën dhe nuk dimë se si të diskutojmë me tregtarët e tjerë.” 

3.6 Lëvizshmëria 

 “Unë mund të shkoj lehtësisht në trainimet dhe takimet e organizatës së fermërëve pasi jëtoj shumë pranë 
vendit të takimit dhe nuk jam e varur nga transporti për të arritur. Gratë e tjera varen nga bashkëshortët e 
tyre, apo të afërm të tjerë meshkujt të cilët mund t’i shoqërojnë me mjete transporti. Kjo është një nga arsyet 
që disa gra e kanë të pamundur të marrin pjesë në takime dhe trainime ” 

(Grua fermere nga rajoni i Shkodrës101)

Edhe pse gratë dhe vajzat ligjërisht kanë të drejtën e levizjes, de facto kjo lëvizje është e kufizuar102 për shkak të 
roleve të paracaktuara gjinore. Gruaja e martuar pritet që të shkojë për të jetuar në vendbanimin e bashkëshortit 
dhe mund të këtë nevojë të marrë leje nga bashkëshorti apo dhe famija e tij nëse i duhet të udhëtojë brenda 
Shqipërisë si dhe jashtë saj.  Në një vrojtim të kryer në vitin 2010, rreth 15 e grave konfirmuan së vendimi 
përfundimtar nëse ato mund të  vizitonin anëtarët e famijes së tyre apo jo jepej nga burrat e tyre103.  

Lëvizshmëria e ulët e grave krahasuar më burrat është një factor që ndikon në pjesëmarrjen e ulët të grave 
në trainime te ndryshme që mund të ndryshme që mund të organizohen nga shërbimet e ekstensionit dhe 
organizatat partnere104. Kjo lëvizshmëri e ulët vjen si shkak i:

1. Stereotipeve gjinore për lëvizshmërinë: Ngarja e makinës, furgonit dhe traktorëve zakonisht perceptohet 
si një “punë e burrave” dhe si pasojë gratë akses të kufizuar ndaj makinave apo mjeteve të tjera të 
transportit. Dokumentacioni për në qytet, prania në tregje dhe aktivitete jashtë fshatit janë të lidhura me 
rolet tradicionale gjinore mashkullore105. 

97  Informacion i marrë nga dëshmitë e noterëve në Shqipëri dhe prezantuar në seminarin “Prona dhe Barazia Gjinore në Ballkanin Perëndimor” në 
Durrës, Shqipëri, Shtator 2015. 
98  Informacion i marrë nga fermerët në rajonin e Korçësgjatë punës në terren në Qershor 2015. Më shumë informacion mund të gjeni në seksionin e 
metodologjisë. 
99  Siç është dokumentuar gjatë kërkimeve në terren në Qershor 2015, në Korçë, Berat, Shkodër. Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).
100  Kërkime në terren në Qershor 2015 në Korçë, Berat dhe Shkodër. Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).
101  Kërkime në terren në Qershor 2015 në Korçë, Berat dhe Shkodër. Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).
102   GADC et al., 2010.
103  Ibid.  
104  Ibid.
105  Ibid.
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2. Nevoja për të kërkuar leje nga burrat: Disa gra mund të duhet të kërkojnë leje të bashkëshortët e tyre 
për t’u larguar nga familja. 

3. Mungesa e kujdesit ndaj fëmijëve: Në zonat rurale ka një mungesë të dukshme të kopshteve106 dhe punët 
në familje dhe aktivitetet riprodhuese shpesh konsiderohet si “përgjegjesi të grave”107.

Këto kufizime lëvizshmërie kanë një ndikim shumë të madh në mundësitë ekonomike të grave rurale, në 
organizimin me gra të tjera dhe në aftësitë për të kërkuar të drejtat e tyre. Gratë  e zonave rurale janë shumë të 
varuara nga burrat krahasuar më gratë që jetojnë në zonar urbane108.

3.7 Aksesi ndaj informacionit dhe shërbimeve të ekstensionit 

Shërbimet e ekstensionit bujqësor kryesisht sigurohen nga qeveria dhe organizatat e zhvillimit. Në nivel kombëtar, 
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit,  nën varësinë e Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të 
Ujërave është përgjëgjës për kontrollin dhe komunikimin a aktiviteteve,përfshirë dhe mbrojtjen e kafshëve dhe 
bimëve. Ndërkohë që kërkimi bujqësor kryhet nga Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore.  

Esktensioni bujqësor është mekanizmi më i rëndësishëm të fermërët në mënyrë që të kenë akses ndaj njohurive 
të duhura dhe teknologjisë për të gjithë hapat e nenvojshëm në zinxhirin e vlerave. Që prej vitit 2015, shërbimet 
e ekstensionit bujqësor janë organizuar përmes Qendrave Informuese Bujqësore në 12 rajonet e Shqipërisë.  
Programi i ekstensionit arrihet përmes sesioneve trainuese, seminareve, vizitave në terren, publikimeve dhe 
shpërndarjes së materialeve informuese. 

Fragmetarizimi i tokës dhe madhësia e vogël e parcelave të tokës për fermerë e bën të vështirë që ofruesit e 
shërbimeve të ekstensionit t’i arrijnë të gjithë fermerët. Ofruesit e shërbimeve të ekstensionit nuk i kanë burimet 
e nevojshmë për të shkuar individualit te çdo fermer dhe pak fermerë e kanë të mundur në këto kushte që të 
përfitojnë prej shërbimeve të ekstensionit. 

Numri i grave përfituese të shërbimeve të ekstensionit është rritur nga 5 përqind në vitin 2011 në 10 përqind 
në vitin 2015109. Shërbimet e ekstensionit adresojnë kryesisht nevojat e burrave, duke qënë se: së pari ata 
konsiderohen si “kryefamiljarë”; së dyti janë ata të cilat kanë kontroll dhe menaxhojnë makineritë dhe së treti 
ata kanë akses ndaj tregjeve dhe vendimmarrje si brenda ashtu dhe jashtë shtëpisë110. Kjo qasje mashkullore i 
limiton gratë që të përfitojnë nga shërbimet e ekstensionit, mundësive për trainime dhe atyre ekonomike.  

Edhe pse shërbimet e ekstensionit ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejtë për organizatat e grave fermere, në 
shumicën e rasteve lëvizshmëria e fermerëve arrihet përmes kanaleve të komunimikit të cilat të dominuara 
nga   meshkujt.  Siç mund të vihet re dhe në Figurën 1, procesi i mobilizimit shpeshherë ndjek një qasje të 
caktuar: ofruesi i shërbimit kontakton drejtuesit e organizatave (burrat), i cili më pas kontakton anëtarët meshkuj 
të organizatës dhe në rastë të veçanta këtyre anëtarëve ju kërkohet që të sjellin dhe bashkëshortet e tyre111. 
Prandaj dhe pozita e grave si fermere është anashkaluar rregullisht, dhe gratë shpesh shihen si “bashkëshortet 
e fermerëve”.

Një pjesëmarrës gjatë këkrimeve në terren për ofrimin e shërbimeve të ekstensionit në terren theksoi shëmbullin 
e bashisë Maliq, Korçë112: “ishte një projekt për serat. Dhe pse gratë janë ato të cilat punojnë më shumë me serat, 
gratë mblidheshin përmes burrave, të cilëve ju kërkohej të sillnin gratë dhe të afërme të tjera. Kjo është një nga 
arsyet se psë duhet të kemi organizata të grave. Nëse jo, atëherë gratë do jenë të përjashtuara nga aksesi i 
kufizuar në procesin e levizshmërisë.   Kontaktimi me gra lidere të cilat mund të mobilizojnë gratë e komunitetit 
është element kyç për të siguruar pjesëmarrjen e grave si fermere. 

Pjesëmarrja e ulët e grave në trainimet për shërbimet e ekstenzionit projektet e FAOs mund të lidhen me113:

1. Identifikimin e burrave si “drejtuesit e familjeve” dhe pronave, duke përfshirë këtu dhe pronën e regjistruar 
në emër të tyre;

2. Lidhjet stereotipike gjinore ndërmjet makinerive, teknologjisë dhe burrave; 

106  Ibid.
107  Ibid.
108  Kërkime në terren në Qershor 2015 në Korçë, Berat dhe Shkodër. Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).
109  UN Women, 2014 dhe informacion i marrë nga MBZHRAU në vitin 2015.
110  Siç është dokumentuar gjatë kërkimeve në terren në Qershor 2015, në  Korçë, Berat dhe Shkodër. Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).
111  Ibid.
112  Ibid.
113  Dokumentuar në punën kërkimore në Qershor 2015, në Korçë, Berat dhe Shkodër.  Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).
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3. Vendndodhja e paaksesueshme e organizmit të trainimeve dhe takimeve: gratë kanë akses të kufizuar 
ndaj mjeteve të transportit dhe shpeshherë varen nga burrat e famijes për lëvizshmërinë. Disa 
vendndodhje mund ta dekurajojnë praninë e grave (p.sh, bare, lokale etj të cilat identifikohen si “zona/
hapësira të burrave”).

4. Informacion i shpërndarë përmes kanaleve të komunikimit të dominuara nga meshkujt; 
5. Vetë-besimi i ulët i disa grave në mjedise të caktuara ku shoqëria nuk ju atribuon rolet e tyre gjinore. 

Figura 1: Shembull i një kanali komunikimi të domuniuar nga burrat

3.8 Menaxhimi i Riskut ndaj Katastrofave në Bujqësi  

Në Shqipëri përmbytjet dhe thatësirat janë ngjarje të përsëritura. Në dekadat e fundit, ngjarjet e përmbytjeve 
janë përkeqësuar si rezultat i shpyllëzimit, mbikullotja dhe erozioni të cilat janë kombinuar edhe me mungesën e 
mirëmbajtjes së kanaleve kulluese dhe stacioneve të pompimit. Gjatë përmbytjeve të mëdha të dhjetorit 2010 në 
Shkodër janë përmbytur 14,000 ha, gjithashtu ky rajon ishte pjesë e zonës së prekur në përmbytjet që ndodhën 
gjatë muajit shkurt 2015.

Sipas një sondazhi të kryer gjatë Vlerësimit të Nevojave Pas Katastrofave (VNPK),  64 përqind e të anketuarve 
shprehen se rastet e dhunës me bazë gjinore janë rritur, si brenda edhe jashtë mjedisit familjar, pas përmbytjeve114. 
Për më tepër, gratë kryefamiljare kanë raportuar një incidencë më të lartë të dhunës (73.1 përqind) sesa gratë 
e martuara. Gratë gjithashtu kanë raportuar se janë trajtuar në mënyrë diskriminuese nga zyrtarët e komunës 
në shpërndarjen e ndihmave, ku burrat kishin akses më të madhe në stafin e komunës dhe për rrjedhojë kanë 
përfituar më shumë nga mbështetja e shtetit115. 

114  Në  Shkurt 2015, Qeveria Shqiptare u mbështet nga  Bashkimi Evropian, përmes Zyrës së Bashkimit Evropian për Ndihma Humanitare ECHO 
dhe Unionit për Mbështetjen Civile, së bashku me partnerë bi dhe multilaterale për të ofruar mbështetje për shpëtimin e shpejtë ndajkatastrofave. U 
hartuar një Vlerësim Nevojash pas Katastrofave, ku u përfshi (i) vlerësimi i dëmeve fi zike dhë ekonomike; (ii) identifi kimi i nevojave njerëzore bazuar 
në informacioni e marrë nga popullsia e prekurme fokus rimëkembjen e qëndrueshme. Në bashkëpunim me grupin e ekspertëve të Bankës Botërore, 
UNDP, Delegacionit të BE, dhe FAO,  UN Women përgatiti një vlerësim të shpejtë të situatës gjinore dhe pasojave pas katastrofave (për më shumë 
informacion referoju  UN Women. 2015. Pabarazia Gjinore dhe Ndikimi i Përmbytjeve në Shqipëri).
115  Ibid.
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4. Gjinia dhe statusi social në Shqipëri 

4.1 Statusi i grave në zonat rural, stereotipet dhe vetë-besimi 

4.1.1 Statusi social dhe vendimmarrja në familje 

Pabarazitë gjinore brenda familjes janë të lidhura drejtpërdrejt me marrëdhëniet e pushtetit dhe të drejtën për 
vendimmarrje. Kështu që  një tregues  kryesor i pabarazive gjinore në familje është kontrolli mbi të ardhurat 
brenda familjes. Pasiguria ushqimore është më e hasur në zonat rurale sesa në ato urbane, ku gratë kanë më 
pak gjasa të angazhohen në menaxhimin e të ardhurave për ushqimin e familjes sesa në vendimmarrjen e 
shpenzimeve të përditshme familjare116. 

Gratë e punësuara kanë më shumë gjasa të përfshihen në vendimmarrje dhe përqindja e grave të cilat 
angazhohen në vendimmarrje sjell lidhet me nivelin arsimor të tyre. Shtatëdhjetë përqind e grave me nivel 
arsimor më të lartë marrin pjese në vendimmarrjet familjare, krahasuar me 25 përqind të grave që nuk kanë 
arsim117. Siç tregohet në tabelën 5 më poshtë, gratë që nuk kanë fëmijë, gratë në zonat rurale, gratë që janë më 
pak të arsimuara dhe ato që janë më pak të arsimuara dhe ato që janë më pranë kuintiles e poshtme të nivelit 
të të ardhurave kanë më pak gjasa të kontrollojnë të ardhurat e tyre.

116  UN, MBZHRAU dhe Ministria e Shëndetësisë. 2012. Vrojtimi për Ushqimin dhe Sigurinë Ushqimore 2012: Përmbledhje dhe gjetjet kryesore. (mund  
të gjendet në  http://ëëë.unicef.org/albania/Baseline_nutrition_survey_summary.pdf). 
117  Ibid.

Tabela 4: Numri i punonjësve të ekstensionit sipas rajonit dhe gjinisë 

Burimi: Informacion i marrë nga MBZHRAU 2015.
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Tabel 5: Kontrolli i të ardhurave të bashkëshortes krahasuar më bashkëshortin  

Personi që vendos për ardhurat e gruas (%) Të ardhurat e gruas krahasuar me bashkëshortin(%)

Kryesishtgruaja Gruaja dhe 
bashkëshorti

Kryesisht 
bashkëshorti Tjetër Më 

shumë Më pak Njësoj Tjetër

Nr. i fëmijëve

0 21.3 73.1 1 4.6 8.1 46 36.5 9.3

1-2 6.9 84.8 7.1 1.2 10.8 52.1 29.7 7.4

3-4 6.3 79.9 13.1 0.8 11.9 52.1 27.9 8.1

+5 * * * * * * * *

Vendbanimi

Urban 8.2 82.5 8.1 1.2 11.3 50.2 31.5 7

Rural 5.8 82.8 9.9 1.5 10.4 56.1 23.9 9.6

Rajoni

Bregdetar 6.9 80 12.3 0.9 10.1 53.1 31.7 5.2

Qëndror 8.3 85.4 5 1.4 14.6 57.9 19.8 7.7

Malor 5.6 83.4 8.8 2.2 15.3 46.9 27.4 10.3

Urban Tiranë 7.8 81.5 9.1 1.6 6.9 42.8 40.4 9.9

Kuintilet e të 
ardhurave

Më e vogla 3.1 65.1 25.3 6.5 12.9 46.6 18 22.5

E dyta 2.3 90 6.4 1.3 11.2 58 25 5.8

E mesme 8.8 79.8 9.4 2 9.8 55.2 25 10

E katërta 8.5 81.7 8.5 1.2 14.5 51.2 26.4 7.9

Më e larta 7.9 84.6 6.9 0.5 9.1 49.9 35.7 5.4

4.1.2 Stereotipat dhe vetë-besimi

Shpërndarja roleve me bazë gjinore dhe aktivitet që janë dokumentuar në zonat rurale të Shqipërisë,  si dhe 
prevalenca a vazhdueshme e stereotipeve gjinore kanë një ndikim të drejt përdrejtë në vetë-besimin e grave 
rurale dhe në mënyrë të veçantë në kryerjen e detyrave të cilat shoqëria nuk jua ka atribuar atyre118. Ngurrimi i 
disa grave për të marrë pjesë në shërbimet e ekstensionit, në trainimet që zhvillohen nga partnerët e zhvillimit, 
shpjegohet me mungesën e besimit që gratë kanë për të kuptuar dhe ndjekur përmbajtjen e trainimit, menaxhimit 
të makinerive, shkuarjen në tregje dhe marrëdhëniet me ofruesit e shërbimeve119. 

Nëse trajnerët janë burra, ose në qoftë se trajnimi është ndjekur kryesisht nga burrat, gratë janë më të tërhequra 
dhe ngurrojnë të bëhen pjesë e trainimit120. Feja gjithashtu luan një rol në pjesëmarrjen e grave në trajnim. 
Kërkimet tregojnë se është më e lehtë të mobilizohen gratë nga zonat me besime ortodokse dhe katolike sesa 
gratë nga zonat me besime myslimane121.

Gratë do të përfitonin më shumë nga identifikimi i modeleve dhe roleve ekzistuese fuqizuese në vend dhe në 
mënyrë të duke mbështetur vetë gratë në krijimin dhe angazhimin me organizata bujqësore.

Sikurse u shpreh dhe një nga përfaqësuesit e shërbimeve të ekstensionit, “Nëse gratë mësojnë të organizohen 
dhe nuk do varen nga bashkëshortët e tyre, ata do të kishin […] më shumë akses ndaj shërbimeve të ekstensionit 
dhe trainimeve. Është e rëndësishme të rrisim [numrin e grave] në shërbimet e ekstensionit sepse kur gratë 
shohin vetë gra ekstensioniste, ndjehen më të sigurta për të marrë pjesë në trainime dhe për të pranuar qasjet 
e tyre”.122

118  Dokumentuar gjatë kërkimeve në terren në Qershor 2015, në Korçë, Berat dhe Shkodër. Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).
119  Profesorë të univeristetit, konsulentë kombëtare, anëtarë të shërbimeve të ekstensionit, zbatues të projektit dhe përfaqësues të MBZHRAU konfi r-
muan pasigurinë që prek dis gra fermere. Vetë gratë fermere gjatë vizitave në terren raportuan pasiguritë dhe frikërat e tyre. Qershor 2015 në Korçë, 
Shkodër, Berat. Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).
120  Ibid.
121  Ibid.
122  Ibid.
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4.2 Perceptimi i paba razive gjinore në zonat 
rurale të Shqipërisë.

Edhe pse pabarazia gjinore janë identifikuar si çështje 
prioritare nga Qeveria Shqiptare dhe përfaqësuesit e 
MBZHRAU, ky fenomen nuk konsiderohet i rëndësishëm 
nga shumë fermerë apo profesionistë të shërbimeve të 
ekstensionit126. Në shikim të parë, dhe bazuar në rezultatet 
kërkimore në terren127, fermerët theksojnë se të gjitha 
aktivitetet kryhen nga gratë dhe burrat në bashkëpunim 
të ngushtë, pa një shpërndarje specifike të detyrave sipas 
roleve gjinore. Megjithatë gjatë inspektimeve më të thella, 
duket që shpërndarja e detyrave sipas roleve gjinore është 
shumë e theksuar, siç është përmendur dhe më lart në 
raport128.

I njëjti proces ndodh dhe me anëtarësine e organizatave. Në 
sipërfaqe duket të ketë marrëveshje të përgjithshme nga 
fermerët që e gjithë familja i takon organizatës së fermerëve 
dhe, si e tillë, e gjithë familja ka akses të barabartë për të 
marrë pjesë në trainime, takime apo dhe akses në pajisje129. 
Megjithatë janë burrat që kryesisht angazhohen në trainime 
dhe takime, janë ata të cilët kanë akses ndaj teknologjive, 
duke e konsideruar veten si “përfaqësuesit e familjes” dhe 

“vendimmarrësit e familjes”130.

E njëjta mospërputhje është gjithashtu e dukshme në perceptimin për pronësisë së tokës kundrejt regjistrimit 
real të tokës. Toka është perceptuar si në pronësi të familjeve, por ajo regjistrohet në emër të një personi të 
vetëm, që zakonisht identifikohet si "kreu i familjes" dhe që për rrjedhojë gëzon de facto të gjitha të drejtat, 
pushtetin dhe vendim-marrjen pushtet mbi atë pronë.

Hendeku i dukshëm mes perceptimit dhe realitetit të pabarazive gjinore përbën një sfidë për të arritur dhe 
targetuar në mënyrë efektive pabarazitë gjinore dhe mbështetur fuqizimin e grave rurale. Kjo kërkon zbatimin 
më të qartë të angazhimeve të marra nga qeveria në kuadër të CEDAW131  dhe konkretisht nenit 5, ku përcaktohet 
luftën kundër roleve gjinore, stereotipet dhe paragjykimet. Lufta ndaj stereotipeve gjinore është një hap shumë 
i rëndësishëm për të arritur fuqizimin ekonomik të gruas dhe nxitur  zhvillimin rural në Shqipëri.

4.3 Bashkëpunimi ndërmjet fermerëve dhe mobilizimi social132 

Për shkak të madhësive dhe fragmentarizimit të tokës MBZHRAU dhe shërbimet e ekstensionit publik e 
theksojnë në mënyrë të veçantë dhe inkurajojnë krijimin e shoqatave fermere. Shoqatat mikse të grave dhe 
burrave që punojnë së bashku janë një mundësi shumë e mirë që ata ta shohin njëri-tjetrin si mbartës dhe 
transmetues të njohurive, si dhe për të forcuar bahskëpunimin dhe koordinimin ndërmjet grave dhe burrave. 
Megjithatë për shkak të statusit socio-kulturor të grave, organizatat mikse tentojnë të ulin zërin e grave në 
pjesëmarrje pasi ato shihen si “gratë e fermerëve”133. 

123  * INSTAT ndërmori vrojtimin e parë mbi popullatën për Dhunën në Familje  në vitin 2007, vrojtim i cili u  përsërit në vitin 2013. Të dhënat u 
gjetën te UNDP 2013b. Dhuna në Familje në  Shqipëri: Vrojtim me bazë popullatën. (mund të gjendet në http://www.in.undp.org/content/dam/alba-
nia/docs/Second%20Domestic%20Violence%20Survey%202013%20english.pdf).
124  ** Një pyetësor i Anketës Demografi ke dhe Shëndetsore (2008) me pyetjen nëse është konsideruar e arsyeshme që burri duhet të rrahë gruan 
për këto situata, nëse ajo ka: 1) djegur ushqimin; 2) argumentuar me burrin; 3) doli pa i thënë atij; 4) lënë pas dore fëmijët; dhe 5) nuk pranoi të 
ketë marrëdhënie me të. Një total prej 55.8 për qind e grave me shkollim më të ulët dhe 57 për qind e grave me pesë fëmijë e konsiderojnë abuzimin 
bashkëshortor të justifi kueshëm për të paktën një nga tre situatat e lartpërmendura. Instituti i Statistikave dhe Instituti i Shëndetit Publik, 2010.
125  *** Ibid.
126  Dokumentuar gjatë kërkimeve ne terren në Qershor 2015, në Korçë, Berat dhe Shkodër. Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).
127  Ibid
128  Ibid.
129  Ibid.
130  Ibid.
131  Mund të gjendet në: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article5.
132  Roli i Grupeve Lokale për mobilizimin  dhe rolin e grave krahasuar me rolet e burrave në këto grupe nuk është tërësisht i plotësuar pasi nevojitet 
kërkim dhe analizë më e thelluar. 
133  Kjo sfi dë është identifi kuar nga stafi  i MBZHRAU, profesorët e universitetit dhe zbatuesit e projektit. Të dhëna janë mbledhur gjatë intervistave me 
gratë fermere në Korçë, Berat dhe Shkodër. Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).

Toleranca ndaj dhunës në familje në zonat rurale të 
Shqipërisë

Një tregues tjetër i rëndësishëm në vlerësimin e statusit 
social të ulët të grave krahasuar me meshkujt është 
qëndrimi ndaj dhunës bashkëshortore. Pothuajse 60 
përqind e grave të intervistuara në vrojtimin kombëtar 
për dhunën në familje në vitin 2013 raportuan se kanë 
përjetuar dhunënë familje. Ndërsa 53 përqind e tyre 
raportuan së po "përjetojnë" dhunë në familje ( gjatë 12 
muajve të fundit) përfshirë dhunën psikologjike, fizike dhe 
seksuale.123

Gratë me kuintilen më të ulët, me nivelet më të ulëta të 
arsiminimit dhe nga zonat rurale kanë më shumë gjasa të 
dhunohen dhe të pranojnë nënshtrimin ndaj dhunës në  
familje. 

Gratë në zonat rurale janë edhe më të përulura ndaj 
abuzimit bashkëshortor: 38.9 përqind e grave rurale dhe 
41.9 për qind e grave nga zonat malore e konsiderojnë atë 
justifikueshme në disa raste, krahasuar me 18.4 për qind 
dhe 15.9 për qind të grave në zonat urbane dhe në Tiranë124.
Përqindja më e lartë e burrave që bien dakort me të paktën 
një arsye për ushtrimin e dhunës ndaj bashkëshortës 
është në rajonin malor (59 përqind) dhe më e ulët është 
në Tiranë (12 për qind)125.
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"Është shumë më e lehtë të takohen gratë në shtëpitë e tyre, dhe të mbledhur në kushte shtëpie, sidomos nëse 
koordinatori/ja apo trajneri/e është një grua. Kur ata janë mjedise jashtë, ju mund të shihni se si jo shumë 
rehat dhe të pasigurta. Kur ata janë para burrave të tyre apo njerëzve të tjerë, ju mund të shihni se ata janë 
të pasigurta dhe të frikësuara për të bërë gabime. "

Petrit Dobi, trajner dhe shërbimet e ekstensionit specialist134 

Megjithatë, krijimi i shoqatave vetëm me gramund të jetë e vështirë për shkak të pengesave që gratë fermere 
mund të hasin, duke përfshirë mungesën e aftësive financiare apo të menaxhimit, mungesën e aksesit në kredi, 
transportit dhe inputeve bujqësore, dhe, sidomos, mungesa e lëvizshmërisë dhe koha për t'u angazhuar në 
aktivitete jashtë shtëpisë. Disa gra madje mund të kenë nevojë për leje nga burrat e tyre për t'u angazhuar në 
këto aktivitete.

Gjatë hulumtimeve në terren, kur një grua fermere dhe anëtare i një shoqate të përzier në Berat u pyetur për 
mundësinë e krijimit të një shoqate të me vetëm gra, ajo u përgjigj se, "kjo do të varet se sa të sjellshëm dhe 
të kuptueshëm janë burrat."135  

Ekzistenca e organizatave të grave dhe sipërmarrjeve të grave në Shqipëri ka treguar, sipas studimeve të 
ndryshme se ato janë të suksesshme kur kanë akses ndaj materialeve, produketeve të nevojshme136. Gjithashtu 
është dokumentuar se gratë në organizatat e tyre synojnë të jenë më aktive dhe të fitojnë më shumë aftësi 
(përfshirë vetë-besimin, të folurit në public, marrëveshjet me ofruesit e shërbimeve dhe të ardhurat)137. Në këtë 
kontekst, mbështetja dhe promovimi i krijimit të shoqatave fermerëve vetëm të grave v është një zgjidhje e 
rëndësishme e përkohshme që mund të rritsë aftësitë e grave në lidhje me aksesin ndaj tregjeve, pasurive 
bujqësore dhe vendim-marrjes. Trajnimi për menaxhimin e shoqatës/organiztës, bisedimet, të ardhurat dhe 
marrëveshjet që kanë të bëjnë me ofruesit dhe tregjet mund të jetë një hap i nevojshëm fillestar.

Përveç kësaj, nevojiten studime të mëtejshme mbi organizatat e fermerëve të peshkimit dhe pyjeve si dhe një 
kërkim i ndjeshëm i situatës gjinorë për organizatat e pyjeve dhe kullotave.   

Përveç mbështetjes që shërbimet e ekstensionit, Agjencitë e OKB-së dhe donator të tjerë ndërkombëtarë po 
I japin organizatave dhe grave fermere, ka dhe një sërë organizatash të shoqërisë civile të cilat punojnë për 
fuqizimin ekonomik të grave rurale. Këtu mund të përmendim: 

1. Organizata të cilat promovojnë përfshirjen e grave në biznese: për shembull, Organizata e Grave në 
Profesion dhe Biznes, Tiranë; Shoqata e Grave Intelektuale, Profesioniste dhe Biznesmene, Tiranë; 
Shoqata e Grave Profesioniste dhe Afariste, Tirane; Shoqata e Grave për Promovimin e Biznesit, VLorë 
dhe Shoqata e Grave Biznesmene, Korçë.   

2. Organizata të cilat ofrojnë mbështetje për të inkurajuar gratë ndaj aksesit në tregun e punës: për 
shembull, Shoqata për Avancimin e Gruas Shqiptare, Tiranë; Forumi i Pavarur i Gruas, Tiranë dhe 
Shoqata Refleksione, Tiranë. 

3. Institucione që ofrojnë mbështetje mikro-financiarë si grante dhe kredi të buta për gratë biznesmene: 
për shembull, Partneri Shqiptar në Mikrokredi (PSHM), Shqipëri financuar nga Kryqi i Kuq dhe OSCE; 
dhe Fondacioni ABC. 

4. Organizata të shoqërisë civile të cilat punojnë në përforcimin e rolit të gruas në bujqësi: për shembull, 
Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (DLDP)138; Partnerët Shqipëri; Shoqata Kombëtare e 
Blegtorëve në Shqipëri; dhe Të Lidhim Burimet Natyrore me Njerëzit. 

134  Gjatë kërkimeve në terren. Qershor 2015 në Korçë, Berat dhe Shkodër. Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).
135  Ibid.
136  Studimi i Zmijanej, A. 2015. Mjedisi dhe Gratë Sipërmarrëse në Shqipëri.  Revista Europiane e Studimeve Ekonomike dhe Biznesit 3(1), pp. 199-
202. (mund të gjendet në http://ejes.euser.org/issues/sep_dec_2015/Azra.pdf); dhe vlerësimi fi llestar i barazisë  gjinore përgatitur  nga Etleva Dashu 
me kontributin e Edvin Zhllimës. Projekti i FAO TCP/A  LB/3302.
137  Ibid.
138  Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (DLDP) fi nancuar nga Qeveria Zviceriane (HELVETAS Sëiss Intercooperation).
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5. Konkluzione dhe rekomandime 

5.1 Përmbledhje e gjetjeve dhe përfundime

Ky vlerësim gjinor ka identifikuar disa nga pabarazitë gjinore të gjetura nga të dhënat ekzistuese të cilat duhen 
marrë në konsideratë nga politikë-bërësit dhe menaxherët e projekteve. Theksohet gjithashtu nevoja e më 
shumë kërkimeve sensitive gjinore në një sërë fushash, përfshirë peshkimin, pyjet, bashkëpunimin e fermerëve 
lokalë dhe kontributin real të grave ndaj PBB duke marrë në konsideratë rolin e tyre kryesor si punëtore pa 
pagesë në familje.

Pabarazitë gjinore kryesore në bujqësi  dhe zhvillimin rural, të cilat janë identifikuar në këtë vlerësim përfshijnë:  

1. Hendeku ndërmjet legjislacionit dhe zbatimit të tij 
 ▶ Pavarësisht përpjekjeve të Qeverisë Shqiptare gjatë dy dekadave të fundit për të zvogëluar pabarazitë 

gjinore ekziston një hendek ndërmjet legjislacionit dhe zbatimit të tij. Marrëdhënia ndërmjet barazisë 
gjinore dhe strategjive të zhvillimit rural mund të përmirësohet më shumë.  

 ▶ Pabarazitë gjinore ende mbeten të pranuara dhe tolerohen nga shoqëria. Kjo ndodh në mënyrë të 
veçantë në zonat rurale aty ku dhe këto pabarazi hasen më shumë139.

2. Aksesi i pamjaftueshëm dhe i pakënaqshëm i grave ndaj njohurive teknike për bujqësinë, 
përfshirë dhe pengesat në marrjen e informacionit dhe përfitimin nga shërbimet e ekstensionit 
dhe trainimet 

 ▶ Dhe pse numri i grave në studimet universitare është më i madh se i burrave, ekziston një ndarje me 
bazë gjinore e studimeve ku numri i burrave është më i lartë studimet bujqësore. 

 ▶ Ka një pjesëmarrje të kufizuar të gravë në trainimet profesionale dhe në ndarjen e informacionit dhe 
njohurive sa i përket buqësisë dhe zhvillimit rural:  vetëm 10 përqind e përfituesve të shërbimeve 
të ekstensionit janë gra140, dhe në vitin 2015 gratë përbënin vetëm 33  përqind të punonjësve të 
shërbimeve të ekstensionit141. Disa nga arsyet e pjesëmarrjes së ulët të grave në trainimet e 
shërbimeve të ekstensionit janë:  

 ▷ Kanalet e komunikimi të domuniara nga meshkujt, të cilët kontrollojnë shpërndarjen e 
informacionit dhe nuk arrijnë të përfshijnë dhe mobilizojnë gratë fermere

 ▷ Identifikimi i burrave si “kryefamiljarë dhe pronarë”. Si rrjedhojë, gratë shihen si “bashkëshortet e 
fermerëve”, dhe jo si fermere me të drejta të plota; 

 ▷ Lidhjet stereotipike ndërmjet makinerive, teknologjisë dhe burrave; 
 ▷ Vetë-bësimi i ulët i grave në role dhe mjedise të cilat nuk konsiderohen nga shoqëria si role  

stereotipikisht për gra;    
 ▷ Vendndodhja e trainimeve dhe takimeve:  

 ■ Gratë kanë akses të limituar ndaj mjeteve të transportit dhe shpeshherë varen nga familjarët 
meshkuj të familjes. Ngarja e makinës, furgonave, apo traktorëve konsiderohet si një “punë e 
burrave”.

 ■ Disa mjedise dekurajonë pjesëmarrjen e grave (për shembull,   lokale apo mjedise të cilat 
konsiderohen si “hapësirat e burrave”). 

 ■ Disa gra duhet të kërkojnë leje nga bashkëshortët e tyre për të marrë pjesë në trainime apo 
takime të caktuara. 

3.  Gratë përbëjnë një numër të lartë në punësimin joformal, në punët familjare bujqësore të 
papaguara dhe në aktivitetet riprodhuese të familjes 

 ▶ Përqindja e punësimit në vitin 2014 ishte 37.6 përqind për gratë dhe 51.4 përqind për burrat. 
 ▶ Sektori i bujqësisë ka të punësuara më shumë se 54 përqind të grave ekonomikisht aktive, ku 87 

përqind e tyre punojnë joformalisht dhe pa pagesë.   
 ▶ Për shkak të numrit të lartë të punësimit joformal vetëm 19 përqind e grave rurale përfitojnë nga leja 

139  Kjo është dokumentuar gjatë kërkimeve në terren në Qershor 2015, në Korçë, Berat dhe Shkodër. Projekti i FAO TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).
140  UN Women, 2014.
141  Informacion i marrë nga MBZHRAU në vitin 2015.  
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e lindjes, krahasuar me 59 përqind të grave në zonat urbane.
 ▶ Shërbimet e përkujdesjes për fëmijët në zonat rurale mungojnë. Kjo rrit mbingarkesën e grave në 

punët e familjare dhe riforcon stereotipin gjinor për aktivitetet riprodhuese si aktivitete që i “përkasin 
vetëm grave”.

 ▶ Në fermat familjare ka një ndarje të përcaktuar gjinore të detyrave. Rolet gjinore të burrave janë 
të lidhura me detyra të cilat kanë të bëjnë me kontrollin ndaj aseteve bujqësore, lëvizshmërisë 
dhe vendimmarrjen (duke përfshirë dhe kontrollin apo aksesin ndaj pronës, pesticideve, tregjeve, 
ofruesve të shërbimeve dhe transportin). Rolet gjinore të grave janë të lidhura me punët manuale 
në bujqësi dhe blegtori, duke përfshirë aktivitetet para dhe pas korrjes, prodhimin dhe përpunimin 
e ushqimeve si dhe punët në shtëpi. Kjo shpërndarje e detyrave ndikon në aksesin e limituar dhe 
kontrollin e grave ndaj aseteve në bujqësi dhe vendimmarrjes. 

 ▶ Gratë drejtuese të fermave përbëjnë vetëm 6.47 përqind të numrit total të drejtuesve të fermave142. 
Në shumicën e rasteve gratë behën drejtuese në rastet kur bashkëshorti  nuk është i pranishëm ose 
janë të veja. 

4. Infrastruktura dhe përdorimi i kohës 
 ▶ Papërshtatshmëria e infrastrukturës dhe teknologjisë në familjet rurale ka ndikim të drejtpërdrejtë në 

ngarkesën e punës së papaguar të grave, duke qënë se aktivitetet famijare dhe riprodhuese janë të 
ndërlidhura me rolet gjinore të grave. 

 ▶ Gratë rurale shpenzojnë një kohë të konsiderueshme për përgatitjen e ushqimit, pastrimin, 
përkujdesjen për fëmijët si dhe aktivitete të tjera familjare dhe riprodhuese sesa gratë në zonat urbane. 
Gratë rurale angazhohen 6 herë më shumë sesa burrat në aktivitete famijare dhe riprodhuese143. Kjo 
ul mundësitë ekonomike dhe arsimore të grave. 

5. Pengesa e njohjes së të drejtave të grave mbi pronën 
 ▶ Zotërimi i kufizuar i pronës ndaj gravë shpjegohet si më poshtë:  

 ▷ Praktikat e regjistrimit: edhe pse pas rënies së regjimit komunist toka ju jepej qytetarëve 
pavarësisht gjinisë së tyre, sipas nenit 224 të Kodit Civil shpërndarja dhe regjistrimi kryhej për 
individët të cilët identifikoheshin si “kryefamijarë” dhe si përfaqësues të famijes. 

 ▷ Martesat patriarkale: nuset jetojnë me famijen e bashkëshortit. Kjo praktikë haset më shumë në 
zonat rurale e tyre. Me këtë formë tradicionale të martesës, gratë shpeshherë nuk  kërkojnë as 
në familjet e tyre as në familjen e bashkëshortit të drejtat e tyre mbi pronën, në mënyrë që të 
shmanget konflikte të mundshme.  

 ▷ Praktikat e trashëgimisë: ka një preferencë përsa i përket trashëgimtarëve, e në mënyrë të 
veçantë në martësat patriarkale ku djemtë qëndrojnë në familje dhe pritet që ata të menaxhojnë 
pasuritë e familjes.  

 ▷  Mungesa e informacioni për të drejtat e grave mbi pronën/tokën: kjo haset rëndomtë në 
popullsinë rurale si dhe të profesionistët dhe nëpunësit civilë144.

 ▶ Kufizimi i gëzimit të të drejtave de facto të grave mbi pronësinë ka ndikim të drejtpërdrejtë në 
vendimmarrjen e grave, aksesin ndaj ujitjes, shërbimeve të ekstencionit dhe kolateralit për marrë 
kredi dhe sipërmarrje. 

 ▶ Nuk ka të dhëna zyrtare gjinore mbi regjistrimin e tokës/pronës; megjithatë vetëm 6.74 përqind e 
drejtuesve të fermave janë gra145.

6. Aksesi për të marrë kredi, sipërmarrje, ndaj tregjeve dhe vendimmarrjes
 ▶ Aksesi për në qytete dhe tregje të mëdha konsiderohet si “territor i burrave”. 
 ▶ Gratë fermere mund të kenë akses të kufizuar ndaj të ardhurave familjare  për shkak të mungesës 

së pjesëmarrjes së tyre në tregje, pavarësisht punëve që ata kryejnë në të gjthë zinxhirin e vlerave. 
 ▶ Mungesa e vetëbesimit të grave në aftësitë e tyre për të negociuar apo bërë  ujdi duket të jetë një 

nga arsyet madhore se pse gratë nuk marrin pjesë në tregje, së bashku me një sërë arsyesh të tjera 
si punët e shtëpisë, kujdesi ndaj fëmijëve dhe mungesës së transportit. 

7. Mobilizimi social dhe organizatat si një formë fuqizimi 
 ▶ Organizatat mikse të grave dhe burrave janë një mundësi shumë e mirë që burrat të ndryshojnë 

142  Informacion i marrë nga INSTAT në vitin 2015. 
143  Ibid. Gratë shpenzojnë 5 orë dhe 55 minuta në ditë, ndërksa burrat shpenzojnë 56 minuta. 
144  Përfshirë noterët, stafi n e zyrave të kadastrës dhe profesionistë të tjerë. Ky informacion është marrë gjatë seminarit për Pronën dhe Barazinë 
Gjinore në Ballkanin Perëndimor, në Shtator të vitit 2015, Durrës, Shqipëri.  Gjatë seminarit u analizuan sfi dat që kufi zojnë gratë për të  gëzuar të 
drejta de facto mbi pronën. Në Seminar morën pjesë dhe punonjës të zyrave të kadastrës, përfaqësues të ministrisë së Drejtësisë, specialistë IT si dhe 
profesionistë të tjerë për drejtimin dhe menaxhimin e tokës. Gjatë seminarit u prezantuan dhe rezultatet e gjetura nga 7 projektet pilot të zbatuara në 
Ballkanin Perëndimor si një nismë e përbashkët e FAO dhe Bankës Botërore, me fonde të Bankës Botërore me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të grave 
për të drejtat e tyre de facto mbi pronën/tokën. Projekti u zbatua në vitet 2013 dhe 2014.  
145  Informacioni u mor nga INSTAT në vitin 2015. 
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perceptimet e tyre për gratë dhe t’i shohin ato si kolege dhe bartëse të dijeve dhe informacionit, si 
dhe të fuqizojnë bashkëpunimin dhe koordinimin ndërmet tyre.  

 ▶ Megjithatë, në kontekstin e statusit të ulët socio-kulturor të grave, organizatat mikse tentojnë të ulin 
zërin e grave dhe pjesëmarrjen e tyre pasi ato shihen vetëm si “ gratë e fermerëve”146. 

 ▶ Ekzistenca e organizatave të susksesshme të grave dhe sipërmarrjeve të grave në Shqipëri tregohet 
dhe në studime të ndryshme147. Është vënë re se gratë në organizatat e tyre synojnë të jenë më aktive 
dhe të fitojnë më shumë aftësi (përfshirë vetë-besimin, të folurit në publik, marrëveshjet me ofruesit 
e shërbimeve dhe të ardhurat)148. 

8. Statusi i grave në zonat rurale, stereotipat gjinore dhe perceptimi i pabarazive gjinore 
 ▶ Kryerja e abortit selektiv me preferencë gjininë është një tregues i statusit të grave në shoqëri.  

Martesat patriakale janë një arsye e perferencave ndaj djemve më shumë sesa vvajzat. 
 ▶ Identifikimi dhe regjistrimi i burrave si “kryefamiljarë”, e si rrjedhojë përfaqqësues të familjes (p.sh, 

regjistrimi i pronës) dhe identifikimi i grave si “punëtore a pagesë në familje” ka një ndikim të madh 
në përforcimin e statusit hierarkik të grave dhe burrave në zonat rurale. 

 ▶ Statusi i disavantazhuar i grave rurale dhe përhapja e stereotipeve gjinore kufizojnë aksesin e grave 
ndaj pushtetit, vendimmarrjes, burimeve dhe përmbushjen e të drejtave të tyre. Kjo gjithashtu 
ndnikon negativisht në vetë-vlerësimin dhe besimin e grave. Këto janë burime personale që mund të 
dekurajojnë ose jo një person për të ndërmarrë veprime të caktuara.

 ▶ Ka një hendek të dukshëm ndërmjet perceptimit dhe reallitetit të pabarazive gjinore në zonat rurale 
dhe zbatuesve të politikave dhe programeve. Kjo sjell një sfidë për të adresuar si duhet pabarazitë 
gjinore. 

5.2 Rekomandime

Këto rekomandime i shërbejnë të gjithë politikëbërësve dhe hartuesve të programeve dhe projekteve, si dhe 
ofruesve të shërbimeve të ekstensionit. Rekomandimet bazohen mbi gjetjet kryesore të raportit për pabarazitë 
gjinore në bujqësi dhe zhvillimin rural. Rekomandimet janë si më poshte:

5.2.1 Çfarë mund të bëjë FAO:

1. Për hendekun ndërmjet legjislacionit dhe zbatimit të tij:
 ▶ Mbështetja e rritjes së njohurive, dhe në mënyrë të veçantë kryerja e kërkimeve mbi peshkimin, pyjet, 

bashkëpunimin e fermerëve lokalë lokale dhe kontributin real grave për PBB-së, për të siguruar 
politika më të mira më efektive. 

 ▶ Ofrim për ngritje dhe mbështetje kapacitetesh për qeverinë dhe stafin për integrimin gjinor dhe 
ndjeshmërinë gjinore si në nivel kombëtar ashtu dhe rajonal (sipas procësit të decentralizimit), duke 
përfshirë trainime për të gjithë stafin e shërbimit të ekstensionit dhe për Qendrat e Transferimit të 
Teknologjive Bujqësore.  

 ▶ Angazhimi dhe përfshirja me INSTAT e MBZHRAU për të ndihmuar dhe zhvilluar prodhimin e 
statistikave gjinore rurale dhe urbane. 

2. Për mungesën e njohurive të grave për teknologjinë, bujqësinë si dhe barrierat në aksesin e 
informacionit, shërbimet e esktencionit dhe trainimet:

 ▶ Të rishikohen kanalet ekzistuese të komunikimit të MBZHRAU, shërbimet e ekstensionti dhe FAOs 
për të komunikuar me fermerët. Të merren masa proaktive për të adresuar pengesat dhe të përdoren 
metoda inovative për të bërë të mundur aksesin e informacionit dhe për gratë, duke përfshirë dhe 
përdorimin e Teknologjive të Komunikimit të Informacionit (TKI).

 ▶ Të identifikohen gra lidere të cilat mund të informojnë gratë anëtare të komunitetit. 
 ▶ Të ofrohet mbështetje për zhvillimin e kapaciteteve të shërbimeve këshillimore për të siguruar 

mbështetje më të mirë për gratë rurale, veçanërisht në kontekstin e inovacionit, bujqësia elektronike 
dhe shërbimeve të ngjashme.

146  Identifi kimi i problematikës që gratë heshtin dhe burrat marrin vendimet në organizatat mikse u krye nga përfaqësues të MBZHRAU, profesorë të 
universitetit dhe zbatues të projektit. Ky fenomen është faktuar dhe gjatë intervistave me fermerët në rajonet e Korçës, Beratit dhe Shkodrës. Projekti 
i FAO project TCP/ALB/3402 (FAO, 2015b).
147  Përfshirë dhe praktikat e mirë në vlerësimin fi llestar të barazisë gjinore të përgatitur nga Etleva Dashi me kontribut të Edvin Zhllima. Projekti i 
FAO  TCP/ALB/3302.
148  Ibid.
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 ▶ T'i kushtohet vëmendje e veçantë vendodhjeve gjeografike dhe mjediseve ku organizohen trainimet 
dhe takimet: 

 ▷ Shmangia e ambjenteve të takimit ku mund të disktutohet pjesemarrja e grave; 
 ▷ Të sigurohet që gratë kanë mundësi transporti, duke përdorur një ambient që është lehtësiht i 

arritshëm sipër gratë ashtu dhe për burrat dhe të sigurohet transporti kur është e nevojshme. 
 ▷ Të sigurohen kopshte për fëmijët ku nevjojitet dhe të bihet dakort për vendndodhjen e trainimit 

apo takimit si me gratë ashtu dhe me burrat fermerë. 

3. Për numrin e lartë të grave në punësimin joformal, punën e papaguar në familjet fermere si dhe 
aktivitetet familjare dhe riprodhuese: 

 ▶ Të mbështetet MBZHRAU dhe partnerë të tjerë për të adresuar nivelet e punësimit joformal dhe 
veçanërisht në familjet fermere, duke rritur skemat e mbrojtjes sociale për gratë dhe burrat në zonat 
rurale.

 ▶ Të mbështetet diversifikimi i të ardhurave dhe krijimi i mundësive të punësimit jashtë fermave si për 
gratë ashtu dhe për burrat. 

 ▶ Të gjenden mënyra për të zvogëluar ndarjen vertiakale dhe horizontale të punës sipas gjinisë. 
 ▶ Të hartohen dhe zbatohen masa konkrete duke targetuar gratë në zonat rurale, e veçanërisht vajzat 

dhe gratë e reja për të rritur mundësitë dhe pjesëmarrjen e tyre në kualifikime edukuese me fokus 
studimet bujqësore dhe teknike.

4. Për infrakstrukturën dhe përdorimin e kohës:
 ▶ Përfshirja e masave në projekte për përmirësimin e aksesit të grave në asetet bujqësore, përfshirë 

tokën, tregjet, pesticidet, farat, makineritë dhe pajisjet, përmes qendrave lokale të informacionit. 
 ▶ Mbështetja për mbledhjen e të dhënave dhe njohurive  se si mund të reduktohen pabarazitë gjinore 

në veprimtaritë riprodhuese të papaguara dhe aksesi në burime.

5. Për pengesat që hasin gratë për të  gëzuar të drejtat e tyre de facto mbi pronën: 
 ▶ Të zbatohen Udhëzimet Vullnetare të FAOs për Pronësinë e Tokës149 së bashku më Udhëzuesin teknik 

të FAOs për Qeverisjen e Tokës për Gratë dhe Burrat150.
 ▶ Të merren masat e nevojshme gjatë zbatimit të projekteve për të siguruar që aksesi i grave ndaj 

pronës dhe të drejtat e tyre mbi pronën janë përmirësuar dhe më e rëndësishmja, të sigurohet që 
ato nuk hasin pengesa.

 ▶ Të sigurohet informacion i aksesueshëm për të drejtat e grave mbi pronën dhe tokën në zonat rurale 
përmes projekteve dhe aktiviteteve të FAO-s.

 ▶ Të sigurohet mbështetje dhe udhëzime për MBZHRAU, IPRO dhe organeve të tjera partnere për të 
reduktuar barrën e grave për regjistrimin dhe gëzimin de facto të të drejtave të tyre mbi tokën, duke 
përfshirë edhe promovimin e mbledhjes së të dhënave të ndara sipas gjinisë për aksesin ndaj pronës 
përputhje me nenin 14 të CEDAW.

6. Për mundësitë e kufizuara të grave për të marrë kredi dhe sipërmarrje: 
 ▶ Të ofrohet mbështetje për organizatat e grave në mënyrë që të rritet orientimi i tyre për aktivitete 

ekonomike drejt tregut. Kudo që të jetë e mundur, të merren në konsideratë iniciativa dhe aktivitete të 
veçanta që mund të lehtësojnë aksesin e grave në tregje dhe vendim-marrje. Kjo mund të përfshijë: 
trajnimin për gratë në komunitetet rurale për të përmirësuar aftësitë e tyre për të aplikuar për kredi; 
dhe ndërgjegjësimi për politikëbërësit për të futur masa që të përfshijë nevojat e grave rurale.

 ▶ Të përdoren këto mundësi trajnimi dhe aktivitete për të zhvilluar më tej aftësitë e grave, duke rritur 
vetëbesimin dhe aftësitë e tyre në marketing dhe biznes.

 ▶ Të sigurohet mbështetje e veçantë për gratë rurale dhe shërbimet këshillimore për zhvillimin e 
aplikacioneve për IPARDS  dhe instrumente të ngjashme, duke përfshirë dhe SARED.

 ▶ Të sigurohen aktivitete për ngritjen e kapaciteteve për extensionistët dhe partnerët e tjerë relevantë, 
në mënyrë që ata të kenë njohuritë e nevojshme për të adresuar sfidat me të cilat ballafaqohen gratë 
në aksesin e tregjeve, dhe të mund të mbështesin më mirë grave për të aplikuar për grante (për 
shembull, IPARD dhe SARED), sipërmarrje dhe të angazhohen në aktivitetet e tregut.

7. Për mobilizimin social dhe të organizatave si forma të fuqizimit:
 ▶ Të sigurohet i shërbimeve të ekstensionit përmes organizatave në mënyrë që të ketë kosto më 

efektive. Të analizohet dinamikën e cila pengon pjesëmarrjen e barabartë të grave dhe përfaqësimin 

149  FAO. (2012) Udhëzimet Vullnetare për Qeverisje të Përgjegjshme të Pronësisë së Tokës, Peshkimit dhe Pyjeve sipas Sigurisë Kombëtarë për Ush-
qim, Romë, Itali.  (mund të gjendet në http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf).
150   FAO. (2013b). Qeverisja e tokes për gratë dhe burrat: Udhëzues teknik në mbështetje të arritjes së një peverisje të përgjegjshme me barazi 
gjinore mbi tokën. Qeverisja e pronës: Udhëzues tekniknr. 1. Romë, Itali. (mund të gjendet në http://www.fao.org/docrep/017/i3114e/i3114e.pdf).
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5. Konkluzione dhe rekomandime  

në organizatat e fermerëve, dhe të marren masa për të siguruar që gratë të përfitojnë në mënyrë të 
barabartë nga anëtarësimi, përmes rritjes së pjesëmarrjes, zërit, udhëheqjes së grave dhe agjencive 
brenda organizatave. 

 ▶ Të kryhen kërkime të ndjeshme gjinore me bazë të dhënat dhe arsyet e pjesëmarrjes dhe 
bashkëpunimit të ulët.  Të identifikohen mënyra ku organizatat e sukseshme mund të mbështeten , 
promovohen bazuar në rezultatet e ketyre kwrkimeve.

 ▶ Të konsiderohet krijimi i fondeve të qëndrueshme të komunitetit të fermerëve pasi mbylljes së 
projekteve. Të gjendën apo konsiderohen kontributet e rregullta të fermerëve si një mënyrë për të 
siguruar qëndrueshmërinë e organizatave. Këto fonde komunitare mund të përdoren ndër të tjera, 
për të kryer blerje kolektive (marrë çmimet më të mira), dhe për të financuar trajnime.

8. Për statusin e gruas rurale, stereotipave gjinore dhe perceptimin e pabarazive gjinore:
 ▶ Të përfshihen gratë në aktivitete të zhvillimit të kapaciteteve të cilat rrisin aftësitë sociale dhe 

individuale ( për shëmbull, të folurit në publik, marrëveshjet me ofertuesit etj ).

5.2.2 Çfarë mund të bëjë MBZHRAU dhe organizmat e tjera qeveritare:

1. Për hendekun ndërmjet legjislacionit dhe zbatimit të tij:
 ▶ Mbështetje dhe përforcim i detyrueshëm i mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave gjinore sipas 

Ligjit për Barazinë Gjinore në Shoqëri dhe principeve të Eurostat, duke përfshirë zhvillimin dhe 
zbatimin e treguesve gjinore në të gjitha politikat, programe dhe politika monitorimi dhe vlerësimi. 

 ▶ Të sigurohet që të gjitha politikat bujqësore, programet dhe projektet të zhvillohen duke përdorur 
analizat gjinore në përputhje me detyrimet kombëtare ndaj CEDAW neni 14, në përputhje me 
standarded e Bashkimit Evropian si dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs) për 
integrimin e barazisë gjinore në bujqësi. Përdorimi i udhëzuesit të konvetës së CEDAW, shënimi 34 
në përputhje më nenin 14 për gratë rurale, për të gjitha politikat, programet dhe projektet151.

 ▶ Përfshirja e aktorëve që përfaqësojnë interesat e grave fermere dhe grave të cilat jetojnë në zonat 
rurale në hartimin e politikave, planeve kombëtare të veprimit dhe strategjive kombëtare. 

 ▶ Fuqizimi i angazhimit të MBZHRAU në buxhetimin e përgjegjshëm gjinore, sipas Direktivës së 
Buxhetimit Gjinor 2012. 

2. Për mungesën e njohurive të grave për teknologjinë, bujqësinë si dhe barrierat në aksesin e 
informacionit, shërbimet e esktencionit dhe trainimet:

 ▶ Të ndërmerren masa proaktive në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal për të rritur interesat e studenteve 
femra për studimet mbi bujqësinë, dhe të bëhën përpjekje për të thyer stereotipin që eksperztizat 
janë të ndara ndërmjet "burrave dhe grave". 

 ▶ Të inkurajohet pjesëmarrja dhe mundësia e organizimit të kurseve profesionale të kualifikimit në 
zonat rurale dhe të sigurohet që si gratë ashtu dhe burrat inkurajohen në mënyrë të barabartë dhe 
mund të përfitojnë. 

 ▶ Të rritet numri i grave profesioniste të punësuara në shërbimet e ekstensionit për të mbështetur 
anagazhimin e grave femere në rritjen e dijeve dhe njohurive inovatore për bujqësinë.

 ▶ Të rishikohen kanalet ekzistuese të komunikimit të MBZHRAU, shërbimet e ekstensionti dhe FAOs 
për të komunikuar me fermerët. Të merren masa proaktive për të adresuar pengesat dhe të përdoren 
metoda inovative për të bërë të mundur aksesin e informacionit dhe për gratë, duke përfshirë dhe 
përdorimin e Teknologjive të Komunikimit të Informacionit (TKI).

 ▶ Të identifikohen gra lidere të cilat mund të informojnë gratë anëtare të komunitetit kur zbatohen 
politika dhe shërbime.

 ▶ Të pajiset sistemi bujqësor i ekstensionit, strukturat dhe stafi me burimet e nevojshme (p.sh., koha, 
paisjet dhe transporti) për të siguruar angazhimin e grave. 

 ▶ T'i kushtohet vëmendje e veçantë vendodhjeve gjeografike dhe mjediseve ku organizohen trainimet 
dhe takimet: 

 ▷ Shmangia e ambjenteve të takimit ku mund të disktutohet pjesemarrja e grave; 
 ▷ Të sigurohet që gratë kanë mundësi transporti, duke përdorur një ambient që është lehtësiht i 

arritshëm sipër gratë ashtu dhe për burrat dhe të sigurohet transporti kur është e nevojshme. 
 ▷ Të sigurohen kopshte për fëmijët ku nevjojitet dhe të bihet dakort për vendndodhjen e trainimit 

apo takimit si me gratë ashtu dhe me burrat fermerë. 

151  CEDAW, 2016.
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3. Për numrin e lartë të grave në punësimin joformal, punën e papaguar në familjet fermere si dhe 
aktivitetet familjare dhe riprodhuese: 

 ▶ Të sigurohet që ligji i vitit 2015 që lejon lejen e lindjes për burrat të përforcohet dhe të promovohet 
prindërimi i baballarëve. 

 ▶ Të adresohen nivelet e punësimit joformal dhe veçanërisht në familjet fermere, duke rritur skemat e 
mbrojtjes sociale për gratë dhe burrat rural.

 ▶ Të mbështetet diversifikimi i të ardhurave dhe krijimi i mundësive të punësimit jashtë fermave si për 
gratë ashtu dhe për burrat. 

 ▶ Të gjenden mënyra për të zvogëluar ndarjen vertiakale dhe horizontale të punës sipas gjinisë. Të 
inkurajohen mënyra për të rritur pjesëmarrjen e grave në studime dhe kualifikime profesionale teknike. 

 ▶ Të rritet numri i shërbimeve të kopshteve për fëmijët në zonat rurale. Rrjedhimit do mbështeteshin 
dhe fuqizoheshin gratë në prodhimin bujqësor dhe zhvillimin rural. 

 ▶ Të hartohen dhe zbatohen masa konkrete duke targetuar gratë në zonat rurale, e veçanërisht vajzat 
dhe gratë e reja për të rritur mundësitë dhe pjesëmarrjen e tyre në kualifikime edukuese me fokus 
studimet bujqësore dhe teknike.

4. Për infrakstrukturën dhe përdorimin e kohës:
 ▶ Të hartohen dhe zbatohen fushata ndërgjegjësimi për barazinë gjinore në zonat rurale dhe në media, 

për të eliminuar stereotipet ekzistuese për rolet gjinore dhe rezistencën e shoqërisë për të arritur 
barazinë gjinore dhe të promovohet prindërimi i baballarëve. Zvogëlimi i stereotipave gjinore do 
ndihmojë në zbutjen e lidhjes ndërmjet "aktiviteteve famijare të grave" dhe atyre riprodhuese. 

 ▶ Të lehtësohet përmirësimi i infrastrukturës së komunitetit dhe familjeve në zonat rurale për të arritur 
një zhvillim dhe fuqizim të grave rurale. 

 ▶ Të përfshihen masave në politikat, programet dhe projektet për përmirësimin e aksesit të grave 
ndaj aseteve bujqësore, përfshirë tokën, tregjet, pesticidet, farat, makineritë dhe pajisjet, përmes 
qendrave lokale të informacionit. Të konsiderohet mundësia e krijimit të hapësirave të dedikuara 
brenda qendrave të informacionit për të siguruar mbështetje të veçantë për gratë.

5. Për pengesat që hasin gratë për të  gëzuar të drejtat e tyre de facto mbi pronën: 
 ▶ Të rishikohet nëni 224 i Kodit Civil për sistemin e regjistrimit të pronës në mënyrë që të shmanget 

identifikimi i një "kryefamijari" të vetëm.    
 ▶ Të përforcohet bashkëregjistrimi me të gjithë pronarët kryefamijarët apo familjet. 
 ▶ Të kryhet shpërndarja e tokës mbi baza individuale dhe të shmanget shpërndarja nga kryefamiljarët 

apo familjet.
 ▶ Të zbatohen Udhëzimet Vullnetare të FAOs për Pronësinë e Tokës152 së bashku më Udhëzuesin teknik 

të FAOs për Qeverisjen e Tokës për Gratë dhe Burrat153.
 ▶ Të merren në konsideratë praktikat e martesave patriarkale dhe të merren masat e nevojshme ligjore 

dhe administrative për të siguruar që vajzat dhe gratë të mos humbasin zotësinë e pronësisë mbi 
tokën pas martese. 

 ▶ Të sigurohet informacion i aksesueshëm për të drejtat e grave mbi tokën në zonat rurale përmes 
qendrave lokale të informacionit. 

 ▶ Të sigurohet që mbledhja e të dhëna dhe informacionit sipas gjinisë përsa i përket regjistrimit të 
pronës dhe tokës është kryer nga IPRO-s.

6. Për mundësitë e kufizuara të grave për të marrë kredi dhe sipërmarrje: 
 ▶ Të ofrohet mbështetje për organizatat e grave në mënyrë që të rritet orientimi i tyre për aktivitete 

ekonomike drejt tregut. Kudo që të jetë e mundur, të merren në considerate iniciativa dhe aktivitete të 
veçanta që mund të lehtësojnë aksesin e grave në tregje dhe vendim-marrje. Kjo mund të përfshijë: 
trajnime për gratë në komunitetet rurale për të përmirësuar aftësitë e tyre për të aplikuar për kredi; 
dhe ndërgjegjësim për politikëbërësit për të futur masa që të përfshijë nevojat e grave rurale.

 ▶ Të përdoren këto mundësi trajnimi dhe aktivitete për të zhvilluar më tej aftësitë personale dhe sociale 
të grave, duke rritur vetëbesimin dhe aftësitë e tyre në lidhje me finalizimin e marrëveshjeve e tregut 
dhe aftësitë e lidhura me to.

 ▶ Të organizohen aktivitete për ngritjen e kapaciteteve për extensionistët mënyrë që ata të kenë më 
shumë njohuri për të adresuar sfidat me të cilat ballafaqohen gratë në aksesin ndaj tregjeve qasjes, 
dhe të mbështesin më shumë grate për t’u angazhuar në aktivitete. 

152  FAO. (2012) Udhëzimet Vullnetare për Qeverisje të Përgjegjshme të Pronësisë së Tokës, Peshkimit dhe Pyjeve sipas Sigurisë Kombëtarë për Ush-
qim, Romë, Itali.  (mund të gjendet në http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf).
153   FAO. (2013b). Qeverisja e tokes për gratë dhe burrat: Udhëzues teknik në mbështetje të arritjes së një peverisje të përgjegjshme me barazi 
gjinore mbi tokën. Qeverisja e pronës: Udhëzues tekniknr. 1. Romë, Itali. (mund të gjendet në http://www.fao.org/docrep/017/i3114e/i3114e.pdf).
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Burimet 

 ▶ Të merren në konsideratë dhe të adresohen kufizimet që mund të hasin gratë në aksesin ndaj granteve 
(përfshirë IPARD dhe SARED) të cilat ligjërisht e zotërojnë token, por nuk e kanë të regjistruar në 
emrin e tyre. 

 ▶ Të mbështetet zhvillimi i kapaciteteve pwr grate rurale në lidhje me aksesin ndaj grantevem përfshirë 
IPARD dhe SARED. 

7. Për mobilizimin social dhe të organizatave si forma të fuqizimit:
 ▶ Të sigurohet i shërbimeve të ekstensionit përmes organizatave në mënyrë që të ketë kosto më 

efektive. Të analizohet dinamikën e cila pengon pjesëmarrjen e barabartë të grave dhe përfaqësimin 
në organizatat e fermerëve, dhe të marren masa për të siguruar që gratë të përfitojnë në mënyrë të 
barabartë nga anëtarësimi, përmes rritjes së pjesëmarrjes, zërit, udhëheqjes së grave dhe agjencive 
brenda organizatave. 

 ▶ Të sigurohet që shërbimet e ekstensionit punojnë ngushtësisht me grate lidere të cilatm und të 
mobilizojnë grate rurale kur është e nevojshme.  

 ▶ Të sigurohet që organizatat lokale dhe në mënyrë të veçantë organizatat që punojnë për fuqizimin 
rural të grave të përfshihen në hartimin dhe zbatimin e politikave e veçanërisht atyre të IPARD II.

8. Për statusin e gruas rurale, stereotipave gjinore dhe perceptimin e pabarazive gjinore:
 ▶ Të përfshihen gratë në aktivitete të zhvillimit të kapaciteteve të cilat rrisin aftësitë sociale dhe 

individuale (për shembull, të folurit në publik, marrëveshjet me ofertuesit etj) në ndërhyrjet që kryen 
FAO, OKB dhe MBZHRAU. 

 ▶ Të sigurohet që shërbimet e ekstensionit dhe qendrat lokale të informimit të kenë njëqasje proaktive 
për të inkurajuar gratë që të përfitojnë nga shërbimet dhe të informohen për të drejtat e tyre. 

 ▶ Hartimi dhe zbatimi i fushatave advokuese në zonat rurale154 dhe në mediat kombëtarë për të: 
krijuar një përshkrim më të saktë dhe pozitiv për rolin dhe profilin e grave në zonat rurale; zvogëluar 
rezistëncën sociale; dhe për të vendosur bashkëpunim pësa i përket përfitimeve të zbatimit të 
projekteve të ndjeshme gjinore.
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