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HYRJE
Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”, në
bashkëpunim me Delegacionin e Bashkimit
Evropian në Shqipëri dhe me Komisionerin
për Mbrojtjen nga Diskriminimi, promovoi
Raportin "Diskriminimi me Bazë Gjinore
dhe Puna në Shqipëri (botimi i dytë)."
Qëllimi i këtij aktiviteti ishte prezantimi i
raportit i cili analizon diskriminimin me bazë
gjinore në punë, si pjesë e një nisme rajonale
për të adresuar këtë lloj diskriminimi në
gjashtë vende të Ballkanit perëndimor, mbështetur nga Bashkimi Evropian (BE) dhe
bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA). Hulumtimi
ka për qëllim të ofrojë informacion rreth mangësive në kornizën ligjore; natyrën dhe
përhapjen e diskriminimit me bazë gjinore në punë; përdorimin e ankesave nga ana e
punëmarrësve dhe si i kanë trajtuar institucionet këto raste. I zhvilluar në vitin 2018 dhe
2021, hulumtimi përfshin një kombinim metodash, si për shembull shfletim të literaturës,
një sondazh duke përdorur media sociale dhe intervista.

NDIQNI AKTIVITETIN E PLOTË

GJETJET KRYESORE
Në përgjithësi, 20% e grave dhe 18% e burrave të anketuar raportojnë se kanë
përjetuar diskriminim me bazë gjinore në punë. Më tepër burra në anketën e vitit
2021 raportojnë se kanë përjetuar diskriminim krahasuar me sondazhin e vitit 2018
(18% në 2021 krahasuar me 6% në 2018).
Gati 70% e atyre që kanë përjetuar diskriminim me bazë gjinore nuk e kanë
raportuar atë te ndonjë institucion. Ndërkohë që kjo shifër ka mbetur e lartë, është
gjithsesi më e ulët se 97% e grave dhe 100% e burrave që raportuan në vitin 2018
se nuk e kishin raportuar rastin e tyre gjëkundi.
Pak më tepër se 70% e të anketuarve janë dakord se diskriminimi me bazë gjinore
është i paligjshëm në Shqipëri. Megjithëse pak më tepër burra se gra mendonin se
diskriminimi me bazë gjinore është i dënueshëm me ligj, ndryshimi nuk është
domethënës. Megjithatë, më tepër burra në sondazhin e vitit 2021 mendonin se
diskriminimi ishte i paligjshëm krahasuar me sondazhin e vitit 2018 (74% krahasuar
me 62%).
DISKRIMINIMI NË REKRUTIM DHE NGRITJE NË DETYRË
Gratë raportojnë më tepër se burrat se janë përballur me pyetje diskriminuese në
intervista pune, si për shembull pyetje rreth planeve për t’u martuar (45% e grave
ishin përballur me këtë pyetje, krahasuar me 35% të burrave) ose plane për të pasur
fëmijë (ku 23% e grave ishin përballur me këtë pyetje krahasur me 12% e burrave).
NGACMIMI SEKSUAL NË PUNË
23% e të anketuarve janë përballur me të paktën një formë ngacmimi seksual në
punë, por nuk ka dallime domethënëse ndërmjet gjinive.
Shumica e të anketuarve identifikuan burrat si autorët e ngacmimeve seksuale.
Ndërmjet grave që raportuan se kanë përjetuar ngacmim seksual, 72% deklaruan se
autori ishte burrë, ndërkohë që 24% kishin eksperienca të tilla si me autorë burra
ashtu edhe gra.
LEJA E LINDJES
13% e grave që kanë qenë shtatzënë, iu është mohuar e drejta e lejes së paguar të
lindjes. Ato as nuk janë paguar as nuk kanë përfituar ndihmë shtetërore gjatë lejes
së lindjes. 40% treguan se ndaj tyre ishte ushtruar presion për t’u rikthyer në punë
më herët.
Më tepër se gjysma e burrave (53%) që iu përgjigjën pyetjes së lejes së lindjes për
baballarët ishin dakord se burrat duhet të marrin leje të paguar atësore.

TË DREJTAT NË PUNË
Më tepër gra (29%) se burra (19%) thanë se nuk kanë një kontratë pune.
16% e pjesëmarrësve në studim që kanë punuar për një periudhë në tre vitet e
fundit ose janë aktualisht të punësuar, iu është kërkuar të nënshkruajnë një kontratë
pune pa u lejuar të lexojnë dhe kuptojnë kushtet e kontratës, të paktën një herë.
22% e atyre që punojnë në sektorin privat kanë treguar se punëdhënësi i tyre nuk
deklaron pranë autoriteteve shtetërore pagën reale.
7% e të punësuarve deklarojnë se u kërkohet të kthejnë një pjesë të pagës së tyre
mbrapsht.
COVID-19 DHE PUNA
15% e pjesëmarrëve thanë se u është ulur paga si pasojë e COVID-19. Probabiliteti
për ulje të pagës si pasojë e COVID-19 ishte më i lartë për punëtorët në sektorin
privat (27%).
8% humbën punën për shkak të COVID-19.
Nga të punësuarit 43% raportuan se vendi i tyre i punës ishte i mbyllur për shkak të
izolimit ose masave të tjera që lidhen me COVID-19. Gati një e treta, pra 25%
raportuan se vendi i tyre i punës ishte i mbyllur për më shumë se një muaj. Gjatë
periudhës së mbylljes 29% nuk janë paguar me pagën aktuale, 13% nuk janë
paguar fare ndërsa 15% janë paguar me pagë të reduktuar.
Më tepër gra (31%) se burra (23%) raportuan se janë përballur me sfida sa i përket
kujdesit për fëmijët gjatë pandemisë.
Shumë më tepër gra (46%) duket se kanë hasur sfida lidhur me shëndetin mendor
dhe stresin gjatë pandemisë krahasuar me burrat (25%).
PËRGJIGJJA INSTITUCIONALE NDAJ DISKRIMINIMIT ME BAZË GJINORE
Pavarësisht përmirësimeve, institucionet ende nuk kanë bërë mjaftueshëm përpjekje
për të adresuar diskriminimin me bazë gjinore për të rritur besimin e qytetarëve në
aftësitë e institucioneve për të mbrojtur të drejtat e tyre për të mos u diskriminuar.
Mbledhja e të dhënave mbetet ende problem, veçanërisht të dhënat e ndara sipas
gjinisë.
Punëdhënësit privat dhe publik ende nuk e zbatojnë plotësisht kornizën ligjore
ekzistuese.

Aktiviteti u përshëndet nga përfaqësues të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ambasada
e Suedisë, UN Women në Shqipëri, përfaqësues të Parlamentit të Shqipërisë,
Institucioni i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Inspektorati i Punës dhe
Shërbimeve Shoqërore, juristë, mediat, etj.

Znj. Mirela Arqimandriti
Drejtore Ekzekutive
Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim"

Në fjalën e saj Mirela, theksoi se
Shqipëria është angazhuar për barazinë
gjinore dhe sundimin e ligjit, edhe si
pjesë të përmbushjes së kritereve për
t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian
(BE). Gjithashtu Shqipëria është në
procesin e përafrimit të legjislacionit
kombëtar me legjislacionin e BE-së,
duke përfshirë Acquis të BE-së për
barazinë gjinore, e cila përfshin
diskriminimin dhe ngacmimin seksual.

"Direktiva e riformuluar (2006/54/KE) përfshin dispozita që lidhen me mjetet juridike,
ndëshkimet, barrën e provës, viktimizimin, promovimin e trajtimit të barabartë nëpërmjet
organeve të barazisë, dialogun social dhe dialogun me OSHC-të.
Shqiperia ka nje kornizë të mirë ligjore dhe politikash që kanë të bëjnë me adresimin e
diskriminimit me bazë gjinore dhe të drejtave të punës, megjithëse jo të gjitha janë
harmonizuar plotësisht me Acquis të BE-së për barazinë gjinore.
Siç del nga ky studim zbatimi i legjislacionit dhe politikave mbetet i dobët. Dëshmitë
sugjerojnë se diskriminimi me bazë gjinore përfaqëson një pengesë për disa gra në
sigurimin e vendeve të punës, si dhe minon të drejtat e grave në punë. Ndërgjegjësimi i
njerëzve në Shqipëri është i ulët në lidhje me diskriminimin me bazë gjinore, në lidhje
me të drejtat e tyre ligjore si dhe për të raportuar diskriminimin nëse ndodh. Frika nga
viktimizimi i mëtejshëm i mundshëm pas raportimit të diskriminimit, si humbja e vendit
të punës ose stigma sociale, e shoqëruar me mosbesimin në institucione dhe gjykimet e
gjata e të shtrenjta gjyqësore, i bind më tej njerëzit të heqin dorë nga raportimi i
diskriminimit dhe shkeljeve të të drejtave të punës.
Diskriminimet e shumëfishta, të ndërlidhura që mund të prekin të drejtat e punës së
grave, të lidhura me përkatësinë etnike, seksualitetin, moshën ose faktorë të tjerë
socialë kërkojnë gjithashtu kërkime të mëtejshme për të informuar ndërhyrjet e synuara.
Nga ana tjetër mbulimi mediatik i rasteve të diskriminimit ishte minimal. Gjatë kësaj
ndërhyrje në Shqipëri, kuptuam se përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse për
trajtimin e dhunës me bazë gjinore dhe të drejtave të grave në punë, kishin njohuri
minimale në lidhje me legjislacionin kundër diskriminimit, ligjin e barazisë gjinore në
shoqëri, strategjinë e barazisë gjinore.

Gjykatave, mes institucioneve të tjera, u mungonin sistemet elektronike funksionale që
do të mundësonin monitorimin. Janë shumë të pakta rastet e diskriminimit me bazë
gjinore të raportuara tek inspektorët e punës apo gjykatat, aq më pak të adresuara prej
tyre. Në Shqipëri mungon praktika gjyqësore ose shembuj të disponueshëm publikisht
të çështjeve gjyqësore të lidhura me diskriminimin me bazë gjinore në punë.
Kështu, zbatimi i legjislacionit kundër diskriminimit ka mbetur i dobët, duke penguar
aksesin në drejtësi. Këto çështje janë vërejtur në mënyrë të përsëritur në raportet e
Komisionit Evropian, si çështje kyçe që pengojnë aksesin në drejtësi, sundimin e ligjit,
mbrojtjen e të drejtave të punës dhe rritjen e pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të fuqisë
punëtore."

Lexoni raportin në gjuhën shqipe

Read the report in English

Znj. Klotilda Bushka
Kryetare e Komisionit të Ligjeve
Parlamenti i Shqipërisë
"Ju falenderoj që keni ndjeshmëri për
çështjet e barazisë gjinore në mjediset
e punës. Ky studim dhe gjetjet e tij janë
të vlerësueshme dhe na tregon se kemi
ende punë për të bërë.
Përmirësimi i legjislacionit në fushën e
punës por dhe ai në kuadër të
parashikimeve për barazinë gjinore, për
strehimin social, për ndihmën juridike
falas, për çështje që lidhen direkt me
grupe të margjinalizuara dhe këtu nuk
përmend vetëm gratë, fëmijët dhe të
moshuarit por edhe personat LGBTIQI,
pakicat, etj. janë tregues të avancimit
por duhet që ky legjislacion të zbatohet
në mënyrë efektive, dhe nuk mjafton
vetëm monitorimi nga ana e Kuvendit.
Do të duhet patjetër që shoqëria civile të përfshihet edhe më shumë në monitorim me
raportet e veta, me angazhim në studime për efektshmërinë e legjislacionit. Kuvendi
është shumë i hapur ndaj shoqërisë civile. Pjesa e ndërgjegjësimit, pjesa e komunikimit
të vazhdueshëm publik për mjetet ligjore në dispozicion të qytetarëve është e
rëndësishme prandaj na ndihmoni ju lutem në këtë drejtim dhe dilni nga Tirana e punoni
në çdo qytet."

Z. Hubert Perr
Shefi i Bashkëpunimit
Delegacioni Evropian në Shqipëri
"Mirëdita të gjithëve!
Është një nder dhe kënaqësi që mund të
flas sot këtu. Mendoj se është shumë e
rëndësishme të kemi këtu prezencën e
zonjës Bushka në këto lloj eventesh, të
cilat nuk kanë të bëjnë vetëm me
ligjbërjen, por edhe me zbatimin dhe
forcimin e ligjit.
Si partnerë zhvillimi, ne, BE dhe Suedia, jemi shumë të kënaqur të përfaqësojmë
institucionet tona përkatëse dhe të jemi partnerë me ju në këtë nismë shumë të
rëndësishme. Do të flas shkurt, por prapë dua të them disa fjalë. Më lejoni të filloj të
them se Bashkimi Evropian po e mbështet këtë nismë për dy arsye që janë shumë të
ndërlidhura.
Një arsye është sigurisht se Shqipëria është një vend kandidat që dëshiron të
anëtarësohet dhe duhet të anëtarësohet në BE dhe për rrjedhojë, nuk ka të bëjë vetëm
me shënjimin e kutive të përmbushjes së një lloj kërkese, por ka të bëjë me vlerat tona
thelbësore. Bëhet fjalë për bashkimin e forcave për të rënë dakord mbi këto vlera
thelbësore dhe për zbatimin e veprimeve në themel të vlerave. Dëshiroj të theksoj se
BE-ja ka bërë punë të rëndësishme brenda Bashkimit Evropian në vitet e fundit, edhe
pse ne jemi larg të qenit perfekt.
Tema e diskutimit të sotëm është globale dhe mbetet e rëndësishme për Bashkimin
Evropian dhe shtetet tona anëtare. Unë nuk jam këtu për t'ju predikuar, për t'ju thënë se
si të bëhet më mirë, pasi po flasim për një problem që kërkon vëmendje të
vazhdueshme në të gjithë globin dhe kërkon po aq vëmendje edhe brenda Bashkimit
Evropian.
Thënë këtë, një theks i madh gjatë vitit të fundit brenda BE-së është vënë në shëndetin
dhe sigurinë në punë, në mundësitë e barabarta dhe mbrojtjen kundër diskriminimit,
ligjin e punës dhe aksesin në shërbime falas. Nëse Shqipëria dëshiron të anëtarësohet
në BE, do të duhet të bëhen përpjekje të konsiderueshme për të arritur dhe përmbushur
të njëjtat standarde që kemi ne brenda sistemit të BE-së.
Kjo është një nga arsyet pse ne mendojmë se kjo mbështetje është shumë e
rëndësishme.
Arsyeja e dytë lidhet me mënyrën se si ne duam të zbatojmë agjendën kundër
diskriminimit dhe këtu e trajtojmë çështjen më shumë nga ana e bashkëpunimit
zhvillimor. Jemi të lumtur që jemi partnerë me ju, me Suedinë, me shoqërinë civile, por
edhe me aktorët brenda Qeverisë, për të bashkëpunuar dhe për të punuar krah për krah
në këtë nismë.
Më erdhi në mendje fushata #metoo që ka ndodhur disa vite më parë dhe është zbehur
pak tani. Nuk mendoj se ka humbur plotësisht momentin, por është diçka që nuk duhet
ta harroni që e ka vënë këtë temë globalisht në radar. Edhe pse filloi në SHBA, ka
treguar se ky është një problem global dhe ka nevojë për zgjidhje kudo.

Dëgjuam sot se në të vërtetë Shqipëria ka bërë një punë të mirë në lidhje me çështjet e
punës në gjykata, kuadrin ligjor për mbrojten nga diskriminimi, dhe gjitashtu dëgjuam në
lidhje me miratimin e Konventës për dhunën dhe ngacimin në punë.
Mendoj se këto janë deklarata të rëndësishme, por njëlloj kemi dëgjuar në këtë studim
që ligji është një gjë, por zbatimi i këtij ligji është ndryshe dhe mendoj se zbatimi duhet
të jetë në qendër të vëmendjes. Bëhet fjalë për zbatimin e standardeve, ligjit dhe
forcimin e legjislacionit, për të shmangur stilin "E të menduarit në kuti" në qasjen ndaj
diskriminimit. Pra, më lejoni të ritheksoj rëndësinë e zbatimit të ligjit, kur diskutojmë
këtë çështje.
Një mesazh tjetër që kemi marrë sot është ndërgjegjësimi. Rritja e ndërgjegjësimit,
veçanërisht nga grupet më të cenueshme të popullsisë, për të drejtat që ka çdo qytetar.
Nëse njerëzit nuk janë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre, ata nuk e kuptojnë se po
abuzohen, ata nuk e shohin këtë sepse nuk janë të vetëdijshëm për këtë gjë. Prandaj
mendoj se duhet akoma më shumë për të rritur ndërgjegjësimin bazë për atë që është e
drejtë dhe çfarë është e gabuar. Mendoj se ky është hapi i parë.
E dyta, po aq e rëndësishme, është parandalimi. Mendoj se në fazën e parë duhet të
përpiqemi të parandalojmë çdo keqbërje; dhe këtu do të doja të vë në dukje rolin e
rëndësishëm të punëdhënësve në partneritet me institucionet, sepse ata duhet të jenë
pjesë e zgjidhjes për të ndryshuar kulturat organizative dhe të korporatave dhe të
sigurohen që diskriminimi në çdo formë dhe përmasa të mos tolerohet dhe të mos
ndodhë.
Pjesa tjetër për sa i përket zbatimit ka të bëjë me besimin. Nëse njerëzit i dinë të drejtat
e tyre, por nuk janë të gatshëm të marrin këtë rrugë të vështirë, të denoncojnë një
problem, besimi ndaj institucioneve duhet rindërtuar!
I takon të gjithëve, ju shoqërisë civile, Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi,
Sindikatave, Avokatit të Popullit, punëdhënësve dhe legjislativit të punoni për këtë duke
u nisur nga këtu.
Nuk presim një ndryshim afatshkurtër. Këto janë vlera që varen nga normat kulturore
dhe shoqërore dhe nuk do të ndryshohen nga një ditë në tjetrën, ndaj duhet të jemi aty
me plan afatgjatë.
Si BE, ne jemi fuqimisht të përkushtuar për të mbështetur çështjet që lidhen me
barazinë gjinore në një kuptim më të gjerë, jo vetëm në këtë projekt specifik. Ne kemi
për shembull Planin tonë të Veprimit Gjinor në çdo vend ku ne përcaktojmë sfidat, ku
shohim se cilët janë aktorët me të cilët duhet të jemi partnerë dhe çfarë duam të bëjmë
në adresimin e problemit rrënjësor të diskriminimit gjinor.
Nga një anë është dialogu, nga ana tjetër janë programet dhe projektet specifike që
trajtojnë çështjet gjinore si në rastin e këtij programi rajonal për Ballkanin Perëndimor.
Përveç kësaj, ne promovojmë integrimin gjinor. Kjo do të thotë se çdo ndërhyrje ka një
kornizë mbështetëse gjinore.
Pra, BE-ja vërtet përpiqet të japë shembull në këtë drejtim. Ajo që e bën këtë studim
specifik kaq të rëndësishëm, është fakti se ai duhet të çojë në vendimmarrje të bazuar
në prova. Nuk ka të bëjë me "Unë mendoj dhe ndjej", ka të bëjë me pyetjen e njerëzve
të interesuar dhe marrjen e reagimeve reale që informojnë vendime të sakta dhe të
rëndësishme. Prandaj, mendoj se jemi shumë të lumtur dhe krenarë që jemi bashkuar
me këtë iniciativë."
Shumë faleminderit!

Znj. Petra Burcher
Shefja e Bashkëpunimit për Zhvillim
Ambasada e Suedisë në Shqipëri
"Jam shumë e lumtur që jam këtu sot
dhe ju falenderoj zoti Hubert për fjalët
që paraqitët këtu. Mendoj se ajo çfarë ju
theksuat ka të bëjë shumë me vlerat,
por ka të bëjë edhe me biznesin e mire,
por do t'i rikthehem kësaj pike.

Mendoj se këtu para nesh kemi një mjet dhe udhëzues shumë të mirë që duhet ta
përdorim. Siç e dini, barazia gjinore është një prioritet për Suedinë dhe Bashkëpunimin
Suedez për Zhvillim dhe ne jemi këtu për të frymëzuar mbështetje dhe gjithashtu për të
bërë ndryshim kur bëhet fjalë për barazinë gjinore.
Fokusi për barazinë gjinore është rritur vitet e fundit, duke pasur tashmë politikën e
forumit feminist gjinor nga Qeveria Suedeze, si dhe kemi një bashkëpunim të gjatë këtu
në Shqipëri, me të Drejtat e Njeriut, Barazinë Gjinore dhe Demokracinë, bashkëpunim
ky që ka qenë dhe do të vazhdojë të jetë thelbësor në prioritetet tona Suedeze. Ne
besojmë fort se grave dhe burrave në të gjitha sferat e jetës duhet t'u jepet mundësia
për të realizuar potencialin e tyre.
Diskriminimi është i kushtueshëm dhe diskriminimi me bazë gjinore nuk është vetëm
imperativ i të Drejtave të Njeriut, ai sjell edhe përfitime ekonomike, duke përjashtuar
dhe nënvlerësuar talentet dhe aftësitë në tregun e punës, që do të thotë braktisje të
rritjes ekonomike. Dhe këtë e kemi parë shpesh në projektin tone, duke u përpjekur të
fokusohemi më shumë në zhvillimin ekonomik dhe gjithëpërfshirës. Ne shohim që
diskriminimi është gjithashtu një biznes shumë i keq.
Aleanca Gjinore për Zhvillim është një nga partnerët tanë kyç në Shqipëri edhe në
fushën e të drejtave të grave në vendin e punës, dhe kjo edhe nëpërmjet bashkëpunimit
tonë rajonal dhe në nivel dypalësh së bashku me Olof Palme Center. Pra, jam vërtet
krenare që Suedia përmes këtij bashkëpunimi ka kontribuar në rritjen e njohurive dhe
kuptimit të formave dhe shtrirjes së diskriminimit dhe dhunës në vendin e punës. Duke
patur këtë njohuri, siç thashë në fillim, ne mund të veprojmë bazuar në të, ne mund të
bëjmë ndryshimin, edhe aktorët rreth kësaj tavoline dhe jo më pak edhe vetë sektori
privat, dhe kjo në fund do të thotë gjithashtu biznes i mirë.
Është fantastike të jesh në gjendje të përdorësh njohuritë dhe të punosh drejtpërdrejt
me grate, gjithashtu t'u japësh atyre shpresë, aftësi, mjete, siguri, kanale komunikimi
dhe mjete ligjore për të sfiduar situatën, si dhe për të kërkuar drejtësi.

GADC si edhe vetë Komisioneri i cili sot nuk është i pranishëm personalisht, por kemi
përfaqësues nga Institucioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi, të cilën po ashtu gjej rastin
ta falenderoj për angazhimin dhe mbështetjen e palëkundur për shembujt e shkëlqyer të
mbështetjes dhe veprimeve në këtë drejtim.
Kur gratë shohin se zëri i tyre dëgjohet dhe rastet e diskriminimit merren seriozisht nga
institucioni, ato frymëzohen më shumë që të raportojnë diskriminimin dhe inkurajohen të
ngrenë zërin.
Diskriminimi gjinor në vendin e punës është fatkeqësisht një fenomen shumë i
zakonshëm dhe siç u theksua, jo vetëm problem Shqiptar, por është problem edhe në
vendin e punës Suedez. Por, ndryshe nga pabarazitë e tjera që mund të jenë më të
lehta për t'u dalluar, diskriminimi shpesh mund të jetë edhe jo I drejtëpërdrejtë, dhe
shumë i ngulitur në kulturën tonë dhe mënyrën se si veprojmë në çdo ditë. Siç e kemi
parë nga ky raport, ndonjëherë autori mund të mos e dijë se ai ose ajo është
diskriminues dhe viktimat nuk e di se janë viktima. Nuk duhet të lejojmë që kjo të
vazhdojë të ndodhë.
Në "Fika"-n tonë në Suedi, po shqyrtojmë poezinë dhe kemi diskutime rreth letërsisë,
dhe në zyrë kemi një thënie të preferuar nga George Elliot: "Nuk do të bjerë shi
trëndafilash, nëse doni më shumë trëndafila mbillni më shumë trëndafila.” Pra, të drejtat
nuk do të bien nga qielli, nëse doni më shumë të drejta kërkojini ato dhe luftoni për më
shumë të drejta.
Faleminderit dhe do të jem shumë e frymëzuar që t'ju dëgjoj sot, faleminderit."

Z. Olsi Çoku
Jurist
Bashkë autor i raportit

Z. Çoku prezantoi disa gjetje në lidhje
me legjislacionin si edhe bazën ligjore,
konventat dhe instrumentat ligjorë
ndërkombëtarë që Shqipëria ka
ratifikuar në lidhje me mbrojtjen e të
drejtave të njeriut dhe antidiskriminimin.
"Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi ka konsoliduar mbrojtjen nga sjelljet diskriminuese
dhe ka trajtuar një sërë konceptesh të rëndësishme, dhe ligji ndalon diskriminimin
përmes publikimit të reklamave dhe njoftimeve të ndryshme, nëse ato paraqesin,
haptazi apo në mënyrë të nënkuptuar, qëllim për të diskriminuar, për shkaqet e
përmendura në nenin 1 të këtij ligji. Në ushtrimin e së drejtës për të zgjedhur, për t’u
zgjedhur dhe për t’u emëruar në një detyrë publike në lidhje me ushtrimin e lirisë së
ndërgjegjes dhe fesë, veçanërisht kur ka të bëjë me shprehjen e tyre individualisht ose
kolektivisht, në publik ose në jetën private, nëpërmjet kultit, arsimimit, praktikave ose
kryerjes së riteve. Nëpërmjet mosmarrjes në shqyrtim të një ankimi ose procedure, si
dhe çdo forme tjetër sjelljeje që pengon zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë,
përmes mohimit të modifikimeve dhe përshtatjeve të duhura e të nevojshme për
personat me aftësi të kufizuar."
Znj. Brunilda Menalla
Këshilltare
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
"Barazia midis grave dhe burrave është
një çështje e të drejtave të njeriut,
është një kusht për drejtësinë sociale
dhe gjithashtu një parakusht i
domosdoshëm për barazi, zhvillim dhe
paqe. Prandaj, forcimi i mekanizmave
institucionalë për integrimin gjinor në të
gjitha politikat shtetërore dhe zbatimi i
saktë dhe i plotë i ligjeve të miratuara,
si dhe parashikimi i kushteve të monitorimit të zbatimit të tyre, është me rëndësi
vendimtare për përmirësimin e barazisë gjinore në Shqipëri ”Sfida është përkthimi i
barazisë formale - barazisë në Kushtetutë dhe para ligjit - në barazi substanciale. Ndaj
hapi i parë i ndryshimeve ligjore duhet të shoqërohet edhe me mekanizëm
ndërgjegjësimi për të nxitur dhe zhvilluar barazinë e plotë gjinore. Një detyrë e tillë nuk
është vetëm përgjegjësi e vetëm një institucioni, por e të gjithë mekanizmit shtetëror që
duhet ta mundësojë atë duke krijuar ura bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe me
median."

Znj. Eda Beqiri
Inspektoriati shtetëror i Punës
dhe Shërbimeve Shoqërore
Znj. Eda Beqiri përfaqësuese e
Inspektoriatit Shtetëror i Punës dhe
Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH) në
fjalën e saj theksoi se institucioni që
përfaqëson, ka për qëllim mbrojtjen e
punëmarrësve në drejtim të
marrëdhënieve të punës dhe kushteve
të sigurisë dhe shëndetit në punë.
"Për të patur një vend pune sa më të denjë dhe konform ligjit dhe Kodit të Punës duhet
të forcohet bashkëpunimi me institucionet analoge, me shoqërinë civile dhe me
institucione të tjera të cilat operojnë në këtë fushë. Në kuadër të diskriminimit dhe
mbrojtjes në vendin e punës dhe zbatimit të ligjit të barazisë gjinore, ISHPSHSH ka
bashkëpunuar dhe bashkëpunon me Qendrën "Aleanca Gjinore për Zhvillim" (GADC),
bazuar në një marrëveshje bashkëpunimi.
Shumë ankesa në drejtim të kushteve jo të mira të punës në sekorin e tekstileve na
kanë mbërritur nga GADC, raste të cilat u janë referuar nëpërmjet numrit jeshil dhe
menjëherë Inspektoriati ka ngritur grupin e punës për verifikim dhe zgjidhur situtën në
favor të punëmarrësve.
Të gjithë palët e interesuara për krijimin e punës së denjë duhet të operojnë dhe të
bashkëpunojnë me njëri-tjetrin për të njëjtin qëllim.
Në ISHPSHSH tashmë me strukturën e re, kemi një sektor të ri “Sektori i Analizës së
Rriskut” i cili ka për qëllim inspektimin e subjekteve që kanë një rrisk të lartë në drejtim
të marrëdhënieve të punës dhe sigurisë dhe shëndetit në punë.
Nëse të gjitha palët së bashku do të bashkëpunojnë edhe për evidentimin e ankesave
dhe rasteve për diskriminimin gjinor në vendin e punës, do të ishte ndihmë e madhe të
adresohen pranë Inspektoriatit dhe të vlerësohen si subjekte me bazë rrisku për
inspektim në të ardhmen."

Koriniza Ligjore:

Znj. Nicole Farnsworth
Drejtore Programi
Rrjeti i Grave të Kosovës
Znj. Farnsworth prezantoi Raportin
Rajonal të Diskriminimit me Bazë
Gjinore dhe Punës. Ky raport vjen si
botim i dytë pas raportit të parë rajonal
të hartuar në 2018 dhe publikuar në
vitin 2019 që shërbeu si baseline. "Ky
botim, do të jetë së shpejti online, rreth
muajit maj 2022 dhe çdokush do të ketë
mundësi që ta hulumtojë."
Korniza Ligjore:
Kushtetutat e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor (BP) ndalon me ligj
diskriminimin në bazë të seksit apo gjinisë.
Shumica e vendeve të BP-së kanë ratifikuar një gamë të gjerë të instrumentave
ndërkombëtarë.
Nga botimi i parë, është bërë përparim i rëndësishëm nga shumica e vendeve të BPsë, megjithëse progresi është i përzier.
Sfidat e mbetura:
Asnjë vend nuk e ka harmonizuar Direktivën e BE-së mbi Balancën Punë-Jetë në
kornizën e tyre ligjore.
Ekzistojnë çështje të ndryshme lidhur me të drejtat e lejes në punë.
Sanksionet duken shumë të lehta për t’u konsideruar si “efektive, proporcionale dhe
bindëse”.
Barra e provës nuk kuptohet apo përcaktohet siç duhet në shumicën e vendeve.
Ekzistojnë çështjet e përafrimit me mbrojtjen e personave të vetëpunësuar dhe
përjashtimet apo mbrojtjet.
Disa vende nuk i mbrojnë në mënyrë të mjaftueshme viktimat nga viktimizimi.

Në përmbyllje: Pritshmëritë
Procesi i anëtarësimit në BE ofron disa mundësi për përmirësimin e kornizës ligjore
për të ofruar mbrojtje më të mirë dhe dialogu politik i BE-së mund të inkurajojë
progresin.
Një "trekëndësh" bashkëpunimi midis qeverisë, OSHC-ve, BE-së dhe aktorëve të
tjerë ndërkombëtarë mund të kontribuojë në ndryshimet ligjore dhe institucionale.
Financimi dhe angazhimi i vazhdueshëm i OSHC-ve është i rëndësishëm për
mbajtjen e institucioneve përgjegjëse, ofrimin e ndihmës juridike (të cilës gratë janë
të prirura t'i besojnë) dhe monitorimin e reagimit institucional gjatë asistimit të
rasteve.
Koriniza Ligjore:
Ne mbetemi të përkushtuar të vazhdojmë këtë punë së bashku me ju.

Ky buletin informativ u hartua në kuadër të aktivitetit lançues të Raportit "Diskriminimi
me Bazë Gjinore dhe Puna në Shqipëri" (botimi i dytë), i cili analizon diskriminimin me
bazë gjinore në punë, si pjesë e një nisme rajonale për të adresuar këtë lloj diskriminimi
në gjashtë vende të Ballkanit perëndimor, mbështetur nga Bashkimi Evropian (BE) dhe
bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA).
Përmbajtja e këtij buletini është përgjegjësi e vetme e Qendrës Aleanca Gjinore për
Zhvillim dhe nuk reflekton detyrimisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe/ose të Sida.
Për më shumë detaje mbi raportin apo/dhe aktivitetin, kontaktoni me:
Znj. Mirela Arqimandriti
Drejtore Ekzekutive
Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim"
Email: marqimandriti@gadc.org.al
Tel: +355 68 20 59 301
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