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PËRMBLEDHJE  
EKZEKUTIVE

• Zgjedhjet lokale të zhvilluara me 21 qershor 2015 u zhvilluan mbi bazën e 
reformës së re territoriale dhe ndryshimeve të rëndësishme në strukturën e 
qeverisjes vendore. Në këto zgjedhje qytetarët votuan vetëm për kryetarin 
e bashkisë dhe këshillin bashkiak. Institucionet e kryetarit dhe këshillit 
të komunës si dhe të kryetarit dhe këshillit në minibashkitë Tiranë nuk 
ekzistojnë më. Rreth 55% e grave dhe vajzave në Tiranë, Kashar dhe 
Paskuqan e mbështesin reformën e re territoriale dhe presion ndryshime 
pozitive nga sistemi i ri i qeverisjes vendore. Vetëm 13% janë kritik me 
reformën e re, pjesa tjetër mbetet skeptike. 

• Në zgjedhje morën pjesë 47% e zgjedhësve me të drejtë vote, 42% e të 
cilëve janë votuese gra dhe vajza. Në shifra krahasuese morën pjesë 4-5% 
më pak votues totalë sesa në zgjedhjet e vitit 2011 dhe 2013, dhe 3% më 
pak gra e vajza votuese në krahasim me 2011. Rënia e pjesëmarrjes lidhet 
me një sërë faktorësh, ku më kryesorët janë paqartësitë rreth reformës së 
re territoriale, problematika e krijuar nga fushata në një territor e numër 
popullsie shumë herë më të madh, fakti se diferencat midis koalicioneve 
dhe ofertave politike ishin minimale dhe se vota lokale pas rotacioneve 
politike reflekton edhe një masë zhgënjimi ose proteste ndaj problemeve 
të qeverisjes qendrore.

• Në hartën e pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në zgjedhje ekzistojnë 
diferenca të mëdha midis bashkive. Hendeku më i madh shënohet midis 
Bashkisë M.Madhe (12%) e Përmet (16%) me bashkitë Has (52%) dhe Klos 
(50%). Në nivel qarku, Durrësi ka rritjen më të madhe me 6% më shumë 
votuese gra e vajza sesa më 2011, kurse Gjirokastra dhe Shkodra kanë 
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rënien më të madhe, përkatësisht, 8% dhe 14% nga viti 2011. Kurba e 
pjesëmarrjes lidhet me specifika të zonave elektorale, ndikimi i emigrimit të 
viteve të fundit, niveli i rivalitetit elektoral mobilizues, si dhe faktorë të tjerë 
socialë e lokalë.

• Në zgjedhjet 2015 u aplikua për herë të parë kuota gjinore e kandidimit 
50% me 50%  për në këshillat bashkiakë. Përpjekja për vendosje kuote 
kandidimi për në garën për bashkitë u refuzua nga Kuvendi. Pavarësisht 
kuotës 50% të kandidimit për këshilla në përfundim rezultuan 35% gra e 
vajza të zgjedhura në këshilla. Diferenca midis dy shifrave duket shpjeguar 
nga sistemi i votimit në proporcional, ku sa më shumë parti politike të 
fitojnë aq më pak shanse ka respektimi i kuotës së barabartë gjinore, pasi 
shumica e partive të vogla kandidojnë me lista me në krye kandidatë 
meshkuj.

• Ekziston një diferencë e dukshme midis përqindjes që gratë/vajzat 
arritën të sigurojnë në disa bashki periferike, midis përqindjes mesatare 
kombëtare dhe përqindjes së arritur në disa prej bashkitë kryesore në vend. 
Bashkitë kryesore, Tirana, Durrës, Shkodër, Elbasan, Vlorë, etj kanë numrin 
më të madh të grave e vajzave këshilltare. Bashkitë Pogradec, Tiranë, Vlorë, 
Berat e Durrës kanë përqindjen më të lartë të grave e vajzave në këshillat 
bashkiakë. Bashkitë Has, Fushë-Arrëz, Kërcyrë e Pukë kanë përqindjen më 
të ulët të numrit të grave e vajzave këshilltare, si dhe përqindjen më të ulët 
të përfaqësimit gjinor në vend. 

• Asnjë prej partive politike konkurruese në zgjedhje nuk drejtohet nga grua/
vajzë, megjithatë, ndryshe nga viti 2011 dhe 2013, për herë të parë të gjitha 
partitë politike konkurruese ia arritën të realizojnë dhe paraqesin lista 
kandidimi në proporcional të bazuara në raportet e balancimit gjinor, 50% 
me 50%. Ndryshimi pozitiv i dedikohet shumë më tepër ndryshimeve në 
Kodin Zgjedhor dhe forcimin e masës penalizuese për partitë që shkelin 
ligjin në aspektin e kandidimit gjinor, sesa vullnetit politik dhe interesit 
elektoral të vetë partive politike.

• Në 16 bashki kandiduan gra/vajza për postin e kryetares së bashkisë, 9 prej 
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tyre fituan. Në bashkinë Shkodër dy nga tre kandidatët ishin gra, në Selenisë 
kandidoi një grua si e vetmja kandidaturë e pavarur për kryetar. Në bashki si 
Pogradeci gruaja kandidate humbi garën, por përqindja e grave dhe vajzave 
në këshill është rekord zgjedhor, kurse në bashki si Gjirokastra me gjithë 
rënien drastike të pjesëmarrjes së grave e vajzave dhe votuesve në tërësi në 
zgjedhje, një grua arriti të zgjidhej kryebashkiake. Në total 14% e bashkive do 
të drejtohen nga gra/vajza, rezultat dukshëm dhe shumëfish më i lartë sesa 
më 2011 dhe 2007. Në total 31% e grave kandidate për këshillat bashkiakë 
arritën të fitojnë, ose 35% e numrit total të fituesve këshilltarë,në dy rastet 
shifër shumë më e lartë sesa 2011 dhe 2007.

• Me gjithë përmirësimet e viteve të fundit legjislacioni zgjedhor ende nuk 
është i plotë për sa i përket praktikave të mira që lidhen me përfaqësimin e 
balancuar dhe cilësor të gjinive, si dhe për transparencën e procesit elektoral 
dhe procesit të administrimit të votave. Sistemi i kuotave të kandidimit 
nuk është i shtrirë në votimin në mazhoritar, si dhe nuk kushtëzon kuota 
e zgjedhjes. sistemi i kuotave gjinore në KZAZ nuk shtrihet më tej edhe në 
KQV dhe në Grupet e Numërimit të votave. Partitë nuk kanë detyrim ligjor 
për të publikuar programin e tyre elektoral, ku përfshihen edhe qëndrimet 
e tyre mbi problematikat gjinore, si dhe praktika e përzgjedhjes së listave 
të kandidatëve është selektive, pa detyrim ligjor për forma më demokratike 
të zgjedhjes të adresuara ndaj partive politike në nenin 9 të Kushtetutës së 
Shqipërisë.

• Fushata elektorale pati fokusim më të madh në aktivitete me pjesëmarrjen 
e grave e vajzave sesa në fushatat e mëparshme lokale. Partitë nuk patën 
programe specifike dhe as fokusim specifik në problematikën gjinore, por 
ato patën axhendë të pasur takimesh me grupe të ndryshme grash e vajzash 
për të përçuar mesazhin politik në formën e një kontrate sociale.

• Në ligjërimin politik të liderëve kryesorë zunë vend të rëndësishëm referimi 
ndaj votës së gruas dhe rëndësisë së barazisë gjinore. Ata e vlerësuan 
çështjen e kuotave si hap pozitiv, por edhe fillim të një procesi më 
përfaqësues në vendimmarrje politike për gratë dhe vajzat. Ky ligjërim u 
cenua në standard dhe etikë sa herë liderit politikë komentuan kandidatët e 
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tyre (të aftë dhe superiorë) ndaj kandidatëve rivalë (të paaftë dhe inferiorë), 
si dhe përfshiu në praktika negative edhe institucionin e grave dhe vajzave, 
duke provokuar diskriminim në raportet gjinore preferenciale dhe duke 
krijuar simbolika negative gjinore në etiketimin e rivalit politik.

• Në hartën e pjesëmarrjes elektorale të grave dhe vajzave u konstatua 
diferencë e theksuar midis pjesëmarrjes në zona rurale dhe atyre urbane. 
Rezultatet treguan se në bashkinë Tiranë, në zonat urbane diferenca e 
pjesëmarrjes gjinore ishte vetëm 1-2%, kurse në 13 njësitë rurale që iu 
bashkuan qytetit diferenca shkon në 18-20% në disfavor të grave e vajzave. 
Praktika të tilla dëshmojnë nivelin e kulturës politike dhe ndërgjegjësimit 
qytetar mbi të drejtat e grave dhe potencialin e tyre vendimmarrës.

• Në një numër zonash elektorale të periferisë, sidomos në bashki me nivel 
social dhe ekonomik më të ultë sesa mesatarja kombëtare, pavarësisht 
rritjes në dukje të përqindjes për pjesëmarrje në vendimmarrje politike të 
grave dhe vajzave, u raportuan nga burime të ndryshme praktika abuzive 
e votimit familjar dhe e konsultimit paraprak të votës. Në Tiranë rreth 12% 
e grave e vajzave votuese pranuan se janë ndikuar nga mjedisi familjar për 
dhënien e votës së tyre me 21 qershor.

• Studimi i kryer midis grave dhe vajzave pjesëmarrëse në zgjedhje në Tiranë, 
Kashar dhe Paskuqan tregoi për një pritshmëri të lartë nga praktika e re e 
kuotave gjinore në këshillat bashkiakë (83%), për vetëvlerësim më të lartë 
aftësisë së grave/vajzave të zgjedhura në vendimmarrje, (73%) si dhe për 
pritshmëri të larta në raporti me pozitën e gruas (61%) dhe standardet e 
tyre të jetesës.

• Studimi nxori në pah faktin se pjesa më e madhe e grave dhe vajzave 
votuese nuk janë anëtare partie (70%), tendencën në rritje për të marrë 
informacion mbi programet e kandidatëve/partive në fushatë (79%), 
përkushtimin e grave aktive për të qenë votuese të rregullta në procese 
zgjedhore (92%), nivelin relativ të lartë të grave/vajzave votuese referuar 
formimit akademik (48%), por edhe nivelin e lartë të papunësisë që ka 
prekur komunitetin e madh të grave dhe vajzave votuese (40%).
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• Përmes intervistave me gra/vajza drejtuese fushatash politike dhe 
kandidate fituese në zgjedhje u konstatua tendenca e tyre për të qenë më 
shumë përfaqësuese politike sesa përfaqësuese gjinore, bindja e tyre për 
pozitën ende diskriminuese të grave/vajzave në vendimmarrje, mbështetja 
për praktikën e kuotave gjinore, si dhe tendenca e një sjellje të re politike 
larg konflikteve tradicionale ndërpartiake. 

• Procesi i administrimit zgjedhor vijon të jetë dukshëm proces diskriminues 
për gratë dhe vajzat, kuotat gjinore 30% për pjesëmarrje në KZAZ u 
përmbush deri në 28%, rreth 37% e KQV nuk kishin asnjë femër anëtare, 
Tirana mban rekordin pozitiv me 28% anëtare në KQV, megjithatë KQZ 
vijon të drejtohet nga një grua dhe dy gra të tjera janë anëtare të tij. Në 
intervistat me përfaqësueset politike të partive në KZAZ u konstatua 
tendenca e vetëvlerësimit maksimal të përfaqësimit gjinor dhe rolit të 
grave në administrimin e procesit, si dhe rritja e prezencës në komisione 
kryesisht për shkak të detyrimit ligjor nga Kodi Zgjedhor.

• Monitorimi i medias vizive, të shkruar dhe online në fushatë nxori në pah 
një sjellje preferenciale të mediave ndaj fushatës dhe kandidaturave 
specifike, tendencën e medias për të kërkuar tek kandidatet gra/vajza më 
shumë imazh e marketing sesa përmbajtje, mbështetja për kuotat gjinore 
dhe mungesa e gazetarëve profesionistë në çështjet e gjinisë dhe fushatës 
me fokusim gjinor.

• Në procedin e monitorimit të medias në fushatë nga BMM nuk ka 
specifikime të praktikës së monitorimit gjinor, si dhe as raporte të 
vlerësimit sesi media sillet ndaj kandidateve gra/vajza në raport me gjininë 
tjetër. Një numër ankesash për abuzime të medias ndaj këtyre kandidateve 
nuk gjetën adresim ligjor për shkak të mungesës së rregullave të shkruara 
dhe instrumenteve për monitorimin dhe ndjekjen e tyre.
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Më 21 qershor 2015 u zhvilluan zgjedhjet 
lokale në Shqipëri. Këto ishin zgjedhjet e 
para lokale në kuadër të reformës së re 

territoriale dhe ndryshimeve në Kodin Zgjedhor 
lidhur vendosjen e kuotave gjinore për në këshillat 
bashkiakë. Sistemi i votimit bazohej në dy vota: 
votë në mazhoritar për kryetarin e bashkisë dhe 
votë në proporcional për këshillat bashkiakë, 
përkatësisht, listën e mbyllur të kandidatëve të 
paraqitur nga partitë dhe koalicionet politike. 

Zgjedhjet rezultuan në standarde më të mira 
demokratike sesa zgjedhjet e fundit lokale, por 
ende larg nga standardet e larta demokratike 
që meriton një vend me potencial të lartë për 
anëtarësim në Bashkimin Evropian.

2.1. OBJEKTIVAT E STUDIMIT
Në këto zgjedhje Instituti i Studimeve Politike (ISP) 
me mbështetjen e UN Women dhe në kuadër të 
aktivitetit monitorues të Dhomës Zgjedhore (DHZ), 
kreu monitorimin e pjesëmarrjes së grave dhe 
vajzave në zgjedhjet lokale. 

Projekti monitorues u përqendruar në disa aspekte: 
• në analizën e bazës ligjore mbi 

përfaqësimin gjinor,
• në monitorimin e fushatës elektorale të 

partive kryesore në raport me politikat 
gjinore,

• në analizën e përfaqësimit gjinor në nivel 
kombëtar e lokal,

• në monitorimin e medias në raportimet 
mbi kandidatet gra/vajza dhe çështjet 
gjinore,

• në monitorimin e stafeve elektorale të 
drejtuara nga gra/vajza në Tiranë

• në pyetësorin e zhvilluar në Tiranë, Kashar 
e Paskuqan lidhur me problematika 
gjinore,

• në monitorimin e procesit të votimit dhe 
përfaqësimit gjinor në zgjedhje, 

• në monitorimin e përfaqësimit gjinor në 
komisionet zonale të votimit, 

• në monitorimin e raporteve të vëzhguesve 
mbi çështjet gjinore,

HYRJE2
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• në analizimin e sjelljes zgjedhore të grave/
vajzave kandidate dhe votuese,

• në analizimin e rezultateve finale të bashki 
mbi përfaqësimin gjinor

ISP iu adresua KQZ dhe mori miratim prej saj për të 
pasur në terren në ditën e zgjedhjeve 32 vëzhgues 
afatshkurtër, detyra e të cilëve ishte monitorimi i 
procesit të votimit, të administrimit, të përfaqësimit 
gjinor në KZAZ dhe në hallkat e tjera administruese, 
si edhe për realizimin e pyetësorit me gra/vajza 
votuese në zgjedhje në Tiranë, Kashar e Paskuqan.

2.2 LEGJISLACIONI MBI 
PËRFAQËSIMIN GJINOR
Sipas nenit 67 të Kodit Zgjedhor , pika 6, “për 
zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore, për çdo 
këshill bashkie, një në çdo dy emra të njëpasnjëshëm 
në renditje duhet t’i përkasë së njëjtës gjini. Subjekti 
paraqitës i listës deklaron vendet, sipas kuotës 
gjinore, me qëllim zbatimin e përjashtimit”, sipas 
përcaktimeve të Kodit. Në rast mospërmbushjeje të 
njërit prej kushteve të parashikuara në këtë nen, në 
lidhje me përbërjen e listës shumë-emërore KQZ-ja 
zbaton sanksionet e parashikuara në Kod. Referuar 
nenit 175 të Kodit Zgjedhor, mospërmbushja nga 
ana e subjektit zgjedhor e detyrimeve për kandidim 
gjinor dënohet nga KQZ-ja me gjobë 1 000 000 lekë 
si dhe sanksionin plotësues, me refuzimin e listës 
së partisë politike të kandidatëve për këshillat 
bashkiakë, për zgjedhjet për organet e pushtetit 

vendor1.

Me 21 qershor 2015 u mbajtën zgjedhjet e shtata 
për organet e qeverisjes vendore në Shqipëri. Këto 
janë zgjedhjet e para që zhvillohen me ndarjen e 
re territoriale, sipas të cilës, pushteti vendor do të 
administrohet nga 61 bashki. Ndryshimet ligjore 
eliminuan institucionin e komunës dhe këshillit 
të komunës, si dhe institucionin e minibashkisë 
dhe këshillit të minibashkisë për rastin e Tiranës, 
duke e bazuar sistemin e ri administrativ vetëm në 
institucionin e kryetarit të bashkisë dhe të këshillit 
bashkiak. Zgjedhjet e 21 qershorit u zhvilluan për 
zgjedhjen e këtyre dy institucioneve, sipas parimit: 
“kryetarët e bashkive si dhe këshillat e bashkive 
zgjidhen me votim të drejtpërdrejtë nga zgjedhësit 
me vendbanim në territorin e bashkisë.  Anëtarët 
e këshillave të bashkisë zgjidhen në bazë të listave 
shumemërore të paraqitura nga partitë politike, 
koalicionet, ose të kandidaturave të propozuara 
nga zgjedhësit”. 

Përpara ndryshimeve të fundit në Kodin Zgjedhor 
çështja e përfaqësimit gjinor mori zhvillim të ri me 
miratimin e ligjit nr. 9970 “Për Barazinë gjinore në 
shoqëri” (2008), i cili ishte një nismë legjislative me 
vlerë në drejtim të arritjes së barazisë gjinore në të 
gjitha proceset ligjbërëse, politikë-bërëse, zbatuese 
dhe monitoruese. Ligji tentoi të përcaktojë kuota 
të përkohshme për pozicionet politik-bërëse dhe 

1 Ndryshuar me ligjin nr. 74/2012, datë 19.07.2012 dhe 
ligjin nr. 31/2015, datë 02.04.2015
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publike, si dhe të krijojë kushtet për një politikë të 
qëndrueshme balancuese midis gjinive në të gjithë 
sektorët. Një sërë nismash të tjera politike dhe civile 
për të sensibilizuar rritjen e përfaqësimit gjinor 
ndikuan në vendimmarrjen e Kuvendit të Shqipërisë 
(2014) për vendosjen e kuotave 50% në listat e 
kandidimit për në këshillat bashkiakë. Në zgjedhjet 
2013 për parlamentin u fut koncepti i detyrimit 
për vendosjen e kuotës 30% të kandidimit, por 
pa specifike të detyrueshme rendore në listë dhe 
pa penalitete të larta që të mund të impononin 
respektimin e kuotave nga partitë politike. 
Diferenca midis kuotave të kandidimit dhe kuotave 
të përfaqësimit real, u përsëritën në katër zgjedhjet 
e fundit (dy parlamentare dhe dy lokale), si dhe janë 
një tregues i vullnetit të munguar politik për një 
zbatim integral dhe realist të sistemit të kuotave të 
përfaqësimit politik.

Në total në zgjedhjet e vitit 2015 të gjitha subjektet 
elektorale respektuan parimin e përfaqësimit 
gjinor duke mos shënuar asnjë rast të devijimit 
nga detyrimi ligjor. Përveç nivelit më të lartë të 
sensibilizimit në këtë zhvillim pozitiv ndikoi edhe 
forcimi i dukshëm i masës së penalizimit për 
subjektin politik që refuzon aplikimin ligjor të 
kuotave gjinore. Për të nxjerrë në pah progresin në 
këtë pikë në zgjedhjet 2015 mjafton të kujtojmë se 
në zgjedhjet e mëparshme lokale, në maj 2011 nga 
totali i 6807 listave shumëemërore të paraqitura 
nga 54 parti politike në të gjithë vendin, kriteri gjinor 
nuk u përmbush në 2086 raste ose në 30,64% të 
tyre.

Në mbledhjen e KQZ datë 27 janar 2015 mbi 
objektin e debatit, miratimi i procedurave për 
mbledhjen, administrimin dhe publikimin e 
informacionit ditën e zgjedhjeve,  u konstatua 
mungesa në Kodin Zgjedhor e dispozitave që 
rregullojnë publikimin e informacionit në ditën e 
votimit. Për zgjidhjen e këtij ngërçi, KQZ vendosi 
midis të tjerash se “sekretari i KQV-së çdo tre 
orë, pas orës 7:00 të hapjes së votimit, njofton 
KZAZ-në përkatëse për numrin e zgjedhësve që 
kanë votuar  deri në atë moment. Në mbylljen 
e votimit sekretari i KQV-së njofton numrin e 
përgjithshëm të zgjedhësve që kanë votuar në 
atë QV dhe përkatësinë gjinore të tyre”. Më tej 
procedura përcakton detyrimin e sekretarit të 
KZAZ që të hedhë menjëherë në kompjuterin e VNV 
dhe të informojë KQZ mbi të dhënat. Në dallim 
nga praktika e njoftimit çdo tre orë nga KQV tek 
KZAZ, ky i fundit nuk ka detyrim të programuar 
me orare për raportimin në KQZ të përkatësisë 
gjinore të votuesve, por ka detyrim që në “mbylljen 
e votimit njoftohen dhe shifrat me përkatësinë 
gjinore të atyre që kanë votuar”. Të gjitha të dhënat 
publikohen më pas nga KQZ. 

Në zgjedhjet e 21 qershorit 2015 mekanizmi i 
njoftimit çdo tre orë i pjesëmarrjes, si dhe e të 
dhënave mbi bazën e përkatësisë gjinore funksionoi 
vetëm pjesërisht. KQZ vazhdimisht lajmëroi vetëm 
të dhënat e ardhurave nga KZAZ dhe këto të fundit, 
vetëm të dhënat e ardhura nga KQV, por pa arritur 
të krijojnë një sistemi horizontal dhe proporcional 
informimi në të gjitha bashkitë. Pjesëmarrja gjinore 
u përjashtua në tërësi edhe nga raportimet e 
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pjesshme, edhe për shkak se vendimi i KQZ mbi 
raportimin gjinor nuk ishte detyrues gjatë fazës 
së votimit, por vetëm në përfundim të votimit. 
Për rrjedhojë, në tërësi nuk u zbatua vendimi i 
KQZ i janarit 2015, por për shkak se vendimi nuk 
parashikon penalitete, nuk u morë asnjë masë 
ndaj personave përgjegjës në KQV ose në KZAZ. Në 
mungesë të informimit zyrtar të sistemit të ngritur 
nga KQZ, raportimet mbi pjesëmarrjen gjinore 
erdhën përsëri nga partitë politike kryesore, të cilat 
përdorën sistem paralel informimi në funksion të 
skemave taktike të tyre për verifikimin dhe nxitjen e 
pjesëmarrjes.

KQZ i kushtoi rëndësi fushatës informuese dhe 
vlerësuese për risinë e kandidimit në këto zgjedhje 
të një numri të madh grash e vajzash krahasuar 
me zgjedhjet e mëparshme. Në funksion të 
përmirësimit të infrastrukturës së informimit, KQZ 
me asistencë të huaj krijoi një sistem informimi 
cilësor dhe integral, përmes të cilit u publikuan 
të dhëna të sakta mbi pjesëmarrjen e verifikuar, 
ndarja e votave midis partive politike, listat e 
partive politike për këshillat bashkiakë, si dhe 
automatikisht edhe formula e kthimit të votave në 
mandate dhe emrat e të gjithë këshilltarëve fitues. 
Kjo risi pozitive e vlerësuar edhe në raportimin e 
ISP dhe të Dhomës Zgjedhore ndikoi në referimin e 
medias dhe të gjithë aktorëve elektoralë konkurrues 
e monitorues në këtë sistem informimi, si dhe në 
evitimin e çdo spekulimi që lidhej me ndarjen e 
mandateve apo ndryshime në listat e kandidimit, - 
praktika kritike të zgjedhjeve të mëparshme.

2.3. ADMINISTRIMI ZGJEDHOR, - 
ENDE LARG BALANCIMIT GJINOR
KQZ vijon të jetë e drejtuar nga znj. Lefterije Luzi, e 
zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë. Në plotësimet 
e reja të vendeve vakante në KQZ mazhoranca 
solli tre emra të rinj, midis të cilëve një grua, znj. 
Edlira Jorgaqi. Në këtë mënyrë, nga 7 anëtarët e 
KQZ, 3 prej tyre, ose 42.8% e KQZ përbëhet nga 
gra. Kjo përbën risi për zgjedhjet në nivelin e KQZ, 
por gjithsesi, është tregues elitar i vendimmarrjes 
politike, ende shumë larg nga treguesit gjinorë 
të përfaqësimit në nivelet e tjera të administrimit 
zgjedhor. 

Në total vetëm në dy KZAZ kryetari dhe zv/
kryetari ishin gra/vajza. Konkretisht, në KZAZ 47 
në bashkinë Elbasan kryetare ishte Kimete Asllani 
(PD) dhe zv/kryetare Lazime Shkalla (PS), si dhe 
në KZAZ 72 në bashkinë Korçë kryetare ishte Eva 
Naci (PS) dhe zv/kryetare Monika Beqiri (PD). Në 
dy këto KZAZ përfaqësimi gjinor ishte 50% me 
50%, konkretisht 4 anëtarë meshkuj dhe 4 gra/
vajza. Në totalin e 90 KZAZ-ve vetëm në pesë KZAZ 
përfaqësimi gjinor ishte i njëjtë, 50% me 50%. 
Konkretisht, përvec dy KZAZ të përmendura më 
lart, raporti i njëjtë gjinor u aplikua edhe në KZAZ 
8 në bashkinë Fush-Arrëz, në KZAZ 55 në bashkinë 
Lushnje dhe KZAZ 76 në Memaliaj. Në secilën prej 
këtyre tri të fundit katër gratë/vajzat ishin anëtare 
dhe jo drejtuese të KZAZ. Në 55 KZAZ ose në 61,11% 
të numrit total të tyre përfaqësimi gjinor ishte në 
raportet 6 me 2, ku gratë/vajzat zinin 25% të secilit 
KZAZ. Në 19 KZAZ ose në 21,11% të tyre përfaqësimi 
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gjinor ishte në raportet 5 me 3, ku gratë/vajzat zinin 
38% të secilit KZAZ. Në 11 KZAZ ose në 12.22% 
të numrit total të tyre përfaqësimi gjinor ishte në 
raportet 7 me 1, ku gratë/vajzat zinin 13% të secilit 
KZAZ. Për shkak të nivelit të lartë të diskriminimit 
gjinor në përfaqësimin 7 me 1, vlen të riktheksohen 
bashkitë përkatëse, të cilat janë: Bashkitë Has 
(KZAZ 11), Bulqizë (KZAZ 18), Krujë (KZAZ 20), Shijak 
(KZAZ 25), Tiranë (KZAZ 36), Rrogozhinë (KZAZ 
43), Peqin (KZAZ 44), Pustec (KZAZ 69), Gjirokastër 
(KZAZ 78), Vlorë (KZAZ 82) dhe Himarë (KZAZ 86). 

Referuar krahasimit të përfaqësimit gjinor në rang 
bashkie dhe jo KZAZ (disa bashki kanë më shumë 
sesa 1 KZAZ), rezulton se përfaqësimi minimal 
(13%) vijon të jetë në bashkitë Has, Bulqizë, Krujë, 
Shijak, Rrogozhinë, Peqin, Pustec, Gjirokastër dhe 
Himarë. Kuotat prej 25% të përfaqësimit të grave 
dhe vajzave gjendet në 34 bashki përfshirë bashkitë 
me disa KZAZ siç janë Fier dhe Kamez. Kuotat 
prej 28% gjendet vetëm në dy bashki të mëdha, 
Shkodër e Vlorë. Kuota prej 31% gjendet në Lezhë e 
Elbasan, kuota prej 34% në Durrës, kuota prej 37% 
në Lushnje e Korçë, kuota prej 38% në Tropojë, 
Kavajë, Belsh, Cërrik, Librazhd, Poliçan, Pogradec e 
Delvinë, si dhe kuotat maksimale me 50% në vetëm 
dy bashki, Fush-Arrëz dhe Memaliaj.

Referuar të dhënave të KQZ secila KZAZ ka nga 
8 (tetë) anëtarë, 3 të propozuar nga PS, 3 të 
propozuar nga PD, 1 nga LSI dhe 1 nga PR. Në 
total partitë propozuan 720 emra, nga të cilët, 204 
ose rreth 28% ishin gra/vajza. Në total, sipas KQZ, 
208 anëtarë ose 28,8% e tyre kishin eksperiencë 

të mëparshme zgjedhore. Talela ilustruese e 
propozimeve totale dhe propozimeve gjinore të 
katër partive politike tregon se përqindjen më të 
lartë të grave/vajzave e ka PS me 35,9% ndjekur nga 
PD me 33% dhe më pas LSI me 11% dhe në fund PR 
me vetëm 7% gra/vajza.

Një vlerësim horizontal bëri edhe Koalicioni Për 
Zgjedhje të Lira e të Ndershme, partnere e ISP 
në Dhomën Zgjedhore. Ky koalicion, raportoi në 
deklaratën paraprake pas zgjedhjeve se “në 37% 
të komisioneve të qendrave të votimit në të gjithë 
vendin nuk kanë pasur asnjë anëtare femër. Në 
Durrës dhe Shkodër, në 20% dhe 40% të qendrave 
të votimit përkatëse, nuk ka pasur anëtare femra. 
Një grua mbulonte pozicionin e kryetares në 
vetëm në 15% të qendrave të votimit në të gjithë 
vendin. Shkodra dhe Durrësi pasqyrojnë të njëjtën 
prirje si në nivel kombëtar, por në Tiranë situata 
paraqitet pothuajse dyfish më e mirë se mesatarja 
kombëtare, duke patur kryetare femra në 29% të 
komisioneve të qendrave të votimit”2.

2.4. PËRFAQËSIMI GJINOR DHE 
RAPORTET MONITORUESE
ISP u angazhua gjatë periudhës 1-21 qershor 

2 Deklarata Paraprake. www.kzln.org.al/docs/KZLNDQ_
Deklarate_Paraprake_Zgjedhje_Vendore_2015_%20
22qershor.pd
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në aktivitete publike sensibilizuese për rritjen e 
pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në zgjedhje. 
Një numër aktivitesh u zhvilluan sidomos në 
zonat universitare, si në Tiranë, Durrës, Shkodër, 
Vlorë, Korçë dhe Elbasan. Duke u fokusuar tek 
problematika në rastin e Tiranës, ISP organizoi 
në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave 
Sociale, një takim me studentë, kryesisht vajza, 
votuese për herë të parë. Nismës së tij iu bashkuan 
kryetarja e KQZ Lefterije Lleshi, si dhe aktorë të tjerë 
të rëndësishëm civilë dhe institucionalë që merren 
me zgjedhjet.

Në takimin promovues të Dhomës Zgjedhore 
me 2 qershor ISP prezantoi çështjet kryesore që 
lidhen me jetësimin e procesit të përfaqësimit 
gjinor në vendimmarrje, si dhe problematika 
specifike penguese në realizimin e balancimit 50% 
në këshillat bashkiakë. Gjatë javës së fundit të 
fushatës elektorale ISP në kuadër edhe të Dhomës 
Zgjedhore, bëri dy deklarata publike sensibiluzuese 
për nevojën e rritjes së pjesëmarrjes së grave dhe 
vajzave në zgjedhje, për promovimin e fushatës 
pozitive të kandidateve gra/vajza, si dhe për të 
apeluar partitë kryesore politike për të prezantuar 
platforma konkrete elektorale që trajtojnë dhe 
ofrojnë zgjidhje për problematikat gjinore. Me 20 
qershor, një ditë përpara votimit, ISP organizoi 
një dalje publike përpara medias, për të apeluar 
rëndësinë e pjesëmarrjes dhe rëndësinë e jetësimit 
të një standardi të ri në përfaqësimin gjinor në 
vendimmarrjen politike lokale. 

Në takimet vijuese të Dhomës, sidomos në prag 

të zgjedhjeve dhe dy herë në ditën e zgjedhjeve, 
problematika gjinore vijoi të ishte pjesë e 
deklarimeve të ISP dhe të Dhomës Zgjedhore. 
Në deklaratën e parë të Dhomës Zgjedhore ditën 
e zgjedhjeve theksohej3 “deri në këtë moment 
anëtari i Dhomës ISP ka raportuar për pjesëmarrje 
të ulët të grave në zgjedhje, në veçanti në zonat 
Tiranë, Paskuqan dhe Kashar”, si dhe apelohej për 
pjesëmarrje më të lartë të grave dhe vajzave. I njëjti 
apel u përsërit pasdite pak kohë përpara mbylljes 
së kutive të votimit. Pas përfundimit të zgjedhjeve 
Dhoma Zgjedhore hartoi dhe prezantoi një raport 
paraprak mbi cilësinë e procesit, ku ndër të tjera 
u evidentua “si një lajm pozitiv për Shqipërinë, që 
qytetarët në nëntë bashki ia kanë besuar drejtimin 
e qytetit kryebashkiakeve gra. Gjithashtu gjysma e 
anëtarëve të këshillave bashkiakë të qyteteve, gjatë 
këtyre katër viteve do të jenë gra dhe vajza”4.

Fokusimi në përfaqësimin gjinor ishte pjesë 
e monitorimit edhe nga grupet më të mëdha 
vëzhguese shqiptare dhe ndërkombëtare. Në 
raportin paraprak të Misionit Ndërkombëtar të 
Vëzhgimit të Zgjedhjeve (ODIHR/OSBE) theksohej 
“të gjitha partitë përmbushën kërkesën e re mbi 

3 Dhoma Zgjedhore. Deklaratw mbi zgjedhjet. 21 
qershor 2015. https://www.osfa.al/njoftime/dekla-
rate-e-perbashket-e-anetareve-te-dhomes-zgjedhore.

4 Dhoma Zgjedhore. Deklarate paraprake. http://
www.osfa.al/sites/default/files/deklarata_fina-
le_7_korrik.pdf#overlay-context=ngjarje/konferen-
ca-e-trete-e-dhomes-zgjedhore
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listat e kandidatëve për të përfshirë 50 përqind të 
secilës gjini, duke ndryshuar gjininë në çdo emër 
të dytë. Dhjetë për qind të kandidatëve për kryetar 
bashkie ishin gra. Vëmendje e madhe iu kushtua 
zgjedhësve gra, veçanërisht në platformat e fushatës 
dhe edukimin e zgjedhësve. KQZ-ja përbëhet nga 
tri gra, një nga të cilat është kryetarja, por gratë 
ishin të nënpërfaqësuara në komisionet e niveleve 
më të ulëta5”. Po ashtu, u konfirmua si zhvillim 
pozitiv fakti se “të gjitha partitë përmbushën 
kërkesat për kuotat e reja gjinore dhe 49,4 për 
qind e kandidatëve ishin gra. Nga 158 kandidatë 
që konkurruan për kryetar bashkie, 14 prej tyre 
garuan në mënyrë të pavarur dhe 16 prej tyre ishin 
gra”. ODIHR raportoi me pozitivitet edhe faktin se 
“çështjet e barazisë gjinore u trajtuan në një sërë 
platformash të fushatës dhe vëmendje e madhe iu 
kushtua zgjedhësve gra, përfshirë veçanërisht disa 
tubime të mbajtura specifikisht për to”.

2.5. NIVELI I PËRFAQËSIMIT GJINOR 
NË VENDIMMARRJE
Referuar shifrave të INSTAT (2014) dhe të KQZ për 
listën e zgjedhësve (2015) diferenca numërore midis 
grave/vajzave votuese është vetëm 644 persona 
nga totali prej 3.37 milion zgjedhës. Një diferencë 

5 DEKLARATË E GJETJEVE DHE PËRFUNDIMEVE PARA-
PRAKE, Misioni Ndërkombëtar i Vëzhguesve Zgjedhor, 
ODIHR/OSBE, 22.06.2015

kaq minimale do të thotë, gratë dhe vajzat priten 
të jenë faktor i njëjtë vendimmarrjes ashtu si 
edhe burrat. Sipas të dhënave zyrtare të KQZ në 
zgjedhjet e fundit lokale përqindja e grave/vajzave 
pjesëmarrëse në zgjedhje ishte me 7% më e ulët 
sesa përqindja e tyre në listën e zgjedhësve me të 
drejtë vote.

Në dy zgjedhjet e fundit politike, zgjedhjet 
parlamentare 2013 dhe zgjedhjet lokale 2015 ka 
tendencë rritjeje të përfaqësimit të grave/vajzave 
në politikën vendimmarrëse, si dhe tregues të 
ecjes drejt një politike më të balancuar gjinore. 
Konkretisht, në Kuvendin e Shqipërisë, edhe 
pas ndryshimeve të reja që ndodhën në listën e 
deputetëve pas kandidimit të disa prej tyre në 
zgjedhjet lokale, numri i grave/vajzave deputete 
arrin në shifrën 31, shifër rekord për të gjitha 
vitet e tranzicionit në Shqipëri. Në totalin e 140 
deputetëve ato zënë 22% nga 17% që u regjistruan 
menjëherë pas zgjedhjeve 2013. Aplikimi i praktikës 
së papajtueshmërisë midis mandatit të deputetit 
dhe të ministrit, si dhe kandidimet për zgjedhjet 
vendore të disa deputetëve, kanë çuar në rritjen 
e numrit të grave/vajzave deputete që pasojë nga 
lista shumëemërore. 

Në qeverisjen vendore, sidomos në nivelin drejtues 
të kryetarit të bashkisë, gratë/vajzat vijojnë të 
jenë të nënpërfaqësuara me vetëm 9 kryetare në 
61 bashki, ose 14% të numrit total. Kandidate për 
kryetare bashkie pati në Shkodër (dy kandidatet 
Voltana Aademi dhe Keti Bazhdari), Durrës (Grida 
Duma), Sarandë (Florjana Koka), Pogracec (Diana 
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Mile), Gjirokastër (Zamira Rami), Patos (Rajmonda 
Balilaj), Përrenjas (Miranda Rira), Klos (Valbona 
Kola), Gramsh (Luljeta Dollani), Ura Vajgurore 
(Juliana Memaj), Rroskovec (Majlinda Bufi), 
Libohovë (Luiza Mandi), Mat (Adelina Farriçi), 
Himarë (Lefteri Prifti), Selenicë (Alma Golemaj). Nga 
të gjitha kandidatet në zgjedhje, vetëm Golemaj 
në Selenicë ishte kandidate e pavarur. Në fillim të 
muajit maj dha dorëheqje nga gara edhe kandidatja 
e koalicionit të majtë në Konispol, Mimoza Arapi 
(PDIU). 

Në përfaqësimin proporcional në këshillat 
bashkiake kemi rritje të dukshme të prezencës 
dhe përqindjes së grave/vajzave, duke arritur 
35% të numrit total të këshillave, ose 560 fituese 
në totalin e 1595 këshilltarëve në 61 bashkitë e 
reja. Në raport me zgjedhjet 2011 kemi një rritje të 
dukshme të kryetareve të bashkive, nga 1.3% në 
14% në totalin e numrit të kryetarëve të bashkisë/
komunave. Në krahasim me vitin 2007 (me 1.5%) 
rritja është gjithashtu e lartë, kurse në krahasim 
me vitin 2003 është shtatë herë më e lartë, nga 
2% në 14%. Interesant është edhe fakti se bazuar 
në numrin e grave/vajzave që kanë kandiduar për 
kryetare bashkie/komune në katër zgjedhjet e 
fundit, rezulton se më 2015 patëm rreth 8 herë më 
shumë rritje, 3 herë më shumë rritje sesa më 2007 
dhe afërsisht po kaq në raport me vitin 2000. 

Referuar numrit të grave/vajzave këshilltare lokale 
zgjedhjet 2015 shënojnë një progres të madh në 
raport me të kaluarën. Konkretisht, më 2015 u 
zgjodhën 31% e numrit total të këshilltarëve që 

kandiduan ose 35% e atyre që fitojnë, krahasuar me 
12% në zgjedhjet e mëparshme të vitit 2011. Rritja 
me 2.5 herë më shumë më 2015 i dedikohet sistemit 
të ri zgjedhor, sipas të cilit, lista e kandidatëve për 
këshill duhej të reflektonte balancim gjinor në 
masën 50 me 50%. 
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METODOLOGJIA E STUDIMIT3

Metodologjia e studimit u hartua për të 
realizuar në një monitorim të pavarur, 
objektiv dhe të paanshëm të pjesëmarrjes 

së gruas në zgjedhjet lokale 2015. Qasja e aplikuar 
është përgjithësisht kombinim i shqyrtimit të 
të dhënave primare dhe sekondare. Të dhënat 
e disponueshme deri në periudhën e fillimit të 
studimit ishin në formatin e: statistikave, studimeve, 
raporteve, legjislacionit gjinor, etj të hartuara nga 
institucione dhe ekspertë të kësaj fushe. Për të 
ekspozuar situatën konkrete të përfaqësimit gjinor 
gjatë periudhës së para (kryesisht muajit zgjedhor) 
dhe ditës së zgjedhjeve, pesha më e madhe i është 
kushtuar mbledhjes së të dhënave parësore. 

Metoda e përdorur është mikse duke përfshirë 
intervistat, 3 linja të monitorim-vrojtimit, një 
anketim me përqendrim në Tiranë, Kashar e 
Paskuqan dhe tryeza të rrumbullakëta. Për të dhënë 
një këndvështrim sa më të thelluar të monitorimit, 
prodhimi i të dhënave mbi çështjet e pjesëmarrjes 
së gruas në zgjedhjet lokale 2015 prek dy drejtime 
kryesore, në nivel kombëtar dhe atë lokal (Tiranë, 
Kashar, Paskuqan). Vëmendje e veçantë i është 
kushtuar hendeqeve (mangësive) në të dhënat 

ekzistuese. Për këtë arsye, gjatë gjithë periudhës 
ekspertët e studimit kanë qenë në kontakt të 
vazhdueshëm për diskutime dhe informacione të 
mëtejshme me profesionistë dhe aktorë të përfshirë 
në çështjet gjinore.  

FAZA PËRGATITORE - DESK 
RESEARCH
Puna e fazës përgatitore u bazua në të dhëna 
dytësore të studimeve, publikimeve, dhe raporteve 
të mëparshme mbi çështjet e pjesëmarrjes së gruas 
në zgjedhjet në Shqipëri, të femrave si kandidate, 
komisionere dhe votuese si dhe aktorëve të tjerë të 
përfshirë në këtë proces. Këto përshijnë KQZ, OSBE, 
KQZ, UN Woman, etj. 

Mbi këtë kuadër, vëmendje të veçantë nga grupi 
i ekspertëve të studimit mori edhe analizimi i 
legjislacionit mbi përfaqësimin zgjedhor dhe kuotës 
gjinore. Në nevojë të plotësimit të mangësive të të 
dhënave ekzistuese, u zhvilluan edhe konsultime 
paraprake me ekspertë të fushës, të cilët ofruan 
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statistika, të dhëna, informacione të mëtejshme 
mbi pjesëmarrjen e gruas në zgjedhje.

3.1. KOMPONENTI CILËSOR I 
KËRKIMIT
Pjesë thelbësore e këtij komponenti ishte kryerja 
e intervistave dhe e procesit të monitorimit të 
zgjedhjeve nga pikëpamja gjinore. Ndryshe nga 
baza ligjore dhe praktika teorike, ky komponent 
ka të bëjë me aspekte konkrete të analizës dhe 
kërkimit.

3.1.1 Procesi i monitorimit të institucioneve, 
medias dhe partive politike 

Monitorim i bazuar në vrojtim, analizë dhe raportim 
sistematik i ligjërimit, veprimtarisë, etj. të aktorëve 
të renditur në vijim. 

Në mënyrë që të sigurohet bashkëpunim me 
çdo institucion, ISP ka dërguar kërkesë zyrtare 
te secili institucion i përfshirë. Në fazën e parë 
të monitorimit, ekspertët identifikuan burimet 
parësore dhe alternativat e informacionit. Faza e 
dytë u fokusua drejtpërdrejtë tek monitorimi në 
terren sipas kohës së përcaktuar për secilin aktivitet 
të monitoruar. 

Aktivitetet e monitorimit dhe instrumentet e 
përdorur përfshijnë: marrjen e kontakteve me 
përfaqësues të institucioneve, aktorë të tjerë të 

përfshirë në çështjet e pjesëmarrjes së gruas në 
zgedhjet lokale 2015, mbledhje të dhënash mbi 
çështjet konkrete në KQZ, KZAZ, QV dhe kryetarët 
e partive politike, monitorim i medias së shkruar 
dhe vizive, monitorim i rasteve konkrete të grave 
kandidate për kryetare bashkie, këshilltare, 
intervista të thelluara, tavolina të rrumbullakëta etj. 

Të dhënat u përpunuan dhe u analizuan edhe 
në nivel krahasimor (në rastet në të cilat ishte e 
mundur) me të dhënat sasiore dhe në bazë të 
konkluzioneve u hartuan edhe rekomandimet 
përkatëse drejtuar palëve të interesit.

Vrojtimi në terren i institucioneve, aktorëve të 
përfshirë dhe ndjekja e vazhdueshme e mediave u 
zbatua nga koordinatorët e terrenit dhe studiues 
me përvojë të konsoliduar në fushën e tyre të cilët 
u monitoruan prej koordinatorit të ISP. Zbardhja, 
përpunimi dhe interpretimi i të dhënave të marra, u 
realizua nga ekspertët e ISP.

Më konkretisht vlerësimi i vazhdueshëm, u zhvillua 
nga një grup i kualifikuar ekspertësh të ISP, në 3 
linja kryesore:

a. monitorimi i pjesëmarrjes së gruas 
në zgjedhjet elektorale lokale 2015 si 
kandidate, komisionere, votuese dhe 
role të tjera të rëndësishme në procesin 
elektoral, përgjatë muajit zgjedhor sipas 
shpërndarjes së mëposhtme:
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NR INSTITUCIONI SASIA PERIUDHA KOHORE
1 KQZ Ndjekja e 3 rasteve konkrete Muaji zgjedhor 2015
2 Kryetarë të partive politike 3 Muaji zgjedhor 2015
3 KZAZ 10 21 Qershor 2015
4 QV 30 21 Qershor 2015

b. monitorimi i Komisionit Qendror të 
Zgjedhjeve, nëpërmjet lentes gjinore. 
Përgjatë gjithë muajit elektoral, fokusi 
kryesor ishte në aksione dhe masa 
të marra në koherencë me kodin 
zgjedhor, kundërshti dhe sanksione të 
implementimit të kuotës gjinore dhe 
pjesëmarrjen e gruas në procesin elektoral 
prej këtij institucioni. 

c. monitorimi në këndvështrimin e 
portretizimit të gruas gjatë gjithë muajit 
zgjedhor, kryesisht në median e shkruar/
vizive/on-line, për vlerësimin e indikatorëve 
kryesorë të mëposhtme:

1. Koha/sasia elektorale kushtuar 
femrave (kandidate për bashki/këshill 
dhe femrave votuese)

2. Ligjërimi dhe raportimi elektoral me 
elemente gjinorë

3. Sjellja ndaj kandidateve të veçanta

4. Impakti i këtyre mediave te femrat si 
zgjedhëse dhe kandidate

Më poshtë, shpërndarja e mediave të cilat u 
monitoruan:

a) Media e shkruar dhe media on-line

Nr MEDIA E SHKRUAR KOMBËTARE
1 Gazeta Panorama

MEDIA ON-LINE
Tema online
PERIUDHA
1-21 qershor 2015

Nr MEDIA E SHKRUAR KOMBËTARE
2 Gazeta Shekulli

MEDIA ON-LINE
Newsbomb.al
PERIUDHA
1-21 qershor 2015

Nr MEDIA E SHKRUAR KOMBËTARE
3 Gazeta Mapo

MEDIA ON-LINE
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Lapsi.al
PERIUDHA
1-21 qershor 2015

b) Media vizive

Nr TELEVIZIONI
1 Ora News

EMISIONI
Të Paekspozuartit
MODERATORI
Ylli Rakipi
PERIUDHA
1-21 qershor 2015

Nr TELEVIZIONI
2 News 24

EMISIONI
Studio e Hapur
MODERATORI
Eni Vasili
PERIUDHA
1-21 qershor 2015

Nr TELEVIZIONI
3 Top Channel

EMISIONI
Top Show
MODERATORI
Alban Dudushi
PERIUDHA
1-21 qershor 2015

ISP e mendoi të nevojshme zhvillimin e monitorimit 
të vazhdueshëm gjatë gjithë periudhës zgjedhore 
edhe të rrjeteve sociale të tre kandiateve femra për 
kryetare bashkie. Përzgjedhja e tyre u mendua të 
ishte e balancuar në tre partitë politike kryesore PD, 
PS, LSI. 

Grupi i ekspertëve u mirëtrajnua nga ISP, për 
vlerësimin e indikatorëve kryesorë të mëposhtëm:

1. Përvoja dhe aktiviteti në komunikimin 
politik

2. Forma e kontaktit me publikun

3. Përcjellja e mesazheve politike

4. Ligjërimi elektoral

5. Spote/premtime/ftesa publike/etj

Më poshtë, shpërndarja e mediave të cilat u 
monitoruan:
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c) Media Sociale

Nr PARTIA POLITIKE
1 PS

KANDIDATI FEMËR
Adelina Farriçi
BASHKIA KU KANDIDON
Burrel
PERIUDHA
1-21 qershor 2015

Nr PARTIA POLITIKE
2 PD

KANDIDATI FEMËR
Grida Duma
BASHKIA KU KANDIDON
Durrës
PERIUDHA
1-21 qershor 2015

Nr PARTIA POLITIKE
3 LSI

KANDIDATI FEMËR
Zamira Rami
BASHKIA KU KANDIDON
Gjirokastër
PERIUDHA
1-21 qershor 2015

3.1.2 Intervista me figura përfaqësuese të 
grave/vajzave

Me qëllimin e studimit më në thellësi të disa 
aspekteve specifike për të cilat ishte i limituar 
eksplorimi me anë të instrumenteve e tjerë 
të monitotimit, janë zhvilluar 20 intervista. 
Hartimi i formatit të intervistës dhe zgjedhja e të 
intervistuarve u realizua nga ekspertët e ISP, në 
bazë të qëllimit primar të monitorimit. Intervistat u 
zhvilluan nga koordinator me përvojë të ISP, me një 
pyetësor gjysmë të strukturuar, të printuar dhe me 
intervista ballë për ballë. 

Intervistat u strukturuan për të marrë vlerësim 
kryesisht mbi këto objektiva:

1.  Perceptime mbi zgjedhjet e 21 Qershorit

2.  Perceptime dhe këndvështrime mbi kuotat 
gjinore

3.  Pikëpamje mbi platfomat, vizionin në 
këndvështrimin gjinor

4.  Përgjegjësia e tyre ndaj çështjeve 
gjinore në aspektet e administrimit 
zgjedhor, shërbimi ndaj komunitetit dhe 
besueshmërisë që ofrojnë

Shpërndarja e intervistave gjysmë të strukturuara:

• Intervistat ofruan këndvështrim e 
domosdoshëm për të plotësuar kuadrin 
e qëllimit kryesor. Analizimi i rezultateve 
të intervistave, u bazua në metodën 
krahasuese edhe me të dhënat mbledhura 
me anë të mjeteve të tjera të monitorimit. 

Grafik 3

INTERVISTAT E KRYERA

Gazetare që merren me 
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Këshill Bashkiak

TOTAL

16
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Grafik 3
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3.2. KOMPONENTI SASIOR I KËRKIMIT 
– PYETËSORI

Për të marrë një qasje më të plotë të pjesëmarrjes 
së gruas në zgjedhjet 2015, u zgjodh të realizohej 
një pyetësor me një kampion të vogël prej 300 
zgjedhëse femra, në 21 Qershor. Anketimi u 
bazua në një kampion probabilistik, i hartuar nga 
të dhënat e deklaruara nga Komisioni Qendror 
i Zgjedhjeve të qendrave të votimit të zonës 
së përcaktuar nga studiuesit (qyteti i Tiranës, 
Paskuqan, Kashar). QV-të për qëllim të studimit 
përfaqësojnë Primary Sampling Units (PSUs). 

Për shpërndarjen e kampionit u përdor një formulë 
e cila gjeneron numra rastësorë dhe në secilën 
nga qendrat e votimit të përzgjedhura, femrat e 
intervistuara u zgjodhën me metodën sistematike, 
një në 5 zgjedhëse (të cilat janë rezidente dhe kanë 
jetuar për të paktën 6 muajt fundit në zonën e 
marrë në studim), që dolën nga dera e qendrës së 
votimit. 

Marzhi i gabimit varion ±5.66%, me interval 
konfidence 95% (teknikisht do të thotë nëse masa 
të njëjta me këtë kampion do të përsëriten,  95%  e 
kampionit do të reflektojë perceptimet e popullatës 
jo më tepër se masa  ±5.66%)

3.2.1 Realizimi i pyetësorit të printuar

Pyetësori ishte i printuar dhe i strukturuar dhe me 
intervista ballë për ballë, për të marrë vlerësim 
kryesisht mbi këto objektiva kryesore:

1. Perceptimet e grave/vajzave mbi zgjedhjet 
e 21 Qershorit

2. Pritshmërinë e tyre 

3. Rolin grave në bashki dhe në këshillat 
bashkiak

4. Perceptimi i ndikimit të politikës së 
përfaqësimit gjinor në cilësinë e qeverisjes 
lokale

5. Perceptimet gjinore mbi reformën 
territoriale

Fazat përbërëse të sondazhit janë:

1. Hartimi i pyetësorit dhe zgjedhja e  
metodës e mbledhjes së të dhënave (nga 
grupi i ekspertëve)

2. Trajnimi i anketuesve dhe supervizorëve 

3. Ndjekja dhe zbatimi me rigoroziteti punës 
në terren ditën e zgjedhjeve 

4. Kontrolli i cilësisë në dy faza (nga 
supervizorët dhe koordinatori kryesor)

5. Hedhja e të dhënave nga operatorë me 
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përvojë dhe përpunimi i të dhënave nga 
eksperti përkatës. Të dhënat u përpunuan 
nëpërmjet softwarit SPSS.

3.2.2 Konsultimet në nivel ekspertësh

Interpretimet e gjetjeve kryesore të vrojtimit u 
përdorën për zhvillimin e diskutimeve në tryezat 
e ekspertëve të organizuara në kuadër të Dhomës 
Zgjedhore dhe në konsultime të tjera institucionale 
dhe ekspertë të jashtëm, për të marrë një këshillim 
dhe feed-back të mëtejshëm mbi pjesëmarrjen e 
gruas në zgjedhjet lokale 2015. 

U zhvilluan disa takime (përpara, gjatë dhe pas 
kryerjes së monitorimit) të organizuara nga ISP, 
si dhe disa prej gjetjeve kryesore u bënë pjesë 
e deklarimeve zyrtare të Dhomës Zgjedhore.  
Identifikimi i pjesëmarrësve u bë në bazë të interesit 
për të diskutuar rezultatet e studimit mbi situatën e 
pjesëmarrjes së femrave në zgjedhje lokale.

Qëllimi i tryezave të rrumbullakëta ishte për të 
diskutuar mbi:

1. Rezultatet paraprake të monitorimit

2. Sensibilizimin e opinionit publik dhe 
zgjedhësve mbi pozitivitetin e politikave 
gjinore të balancuara në përfaqësimin 
politik

3. Gjetjet kryesore dhe rekomandimet për 
zgjidhjen e tyre në të ardhmen
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GJETJET KRYESORE TË MONITORIMIT 
TË DITËS SË ZGJEDHJEVE

4

4.1 PJESËMARRJA NË ZGJEDHJE 

Në krahasim me 2011 dhe 2013 në zgjedhjet 2015 
morën pjesë 47% e zgjedhësve ose 4-5% më pak 
sesa më parë. Për shkak se zgjedhjet parlamentare 
dhe lokale kanë diferenca në mënyrën e zhvillimit 
dhe mobilizimin e qytetarëve për pjesëmarrje, 
bazë e krahasimit vlejnë zgjedhjet lokale 2011 dhe 
2015. Në dy rastet mazhoranca në qeveri ishte e 
konsoliduar dhe pritej të ishte fituese e zgjedhjeve. 

Por krahasuar sipas qarqeve, rezulton se midis 2011 
dhe 2015 kemi rezultat të njëjtë të pjesëmarrjes 
vetëm në qarkun Berat (48%), ndërkohë qe kemi 
dy qarqe, Fier e Tiranë ku pjesëmarrja 2015 është 
dukshëm më e lartë sesa më 2011. Konkretisht 
në Fier rritja është 5% kurse në Tiranë 12%. Në 
qarqet e mbetura kemi rënie të pjesëmarrjes nga 
shifra minore (2% në Dibër, 3% në Durrës e Lezhë, 
4% në Korçë, 6% në Vlorë dhe Elbasan apo 7% në 
Gjirokastër, në shifra më të larta sic janë, 9% në 
Kukës dhe 13% në Shkodër. 

Një aspekt tjetër i krahasimit lidhet me 
pjesëmarrjen vetëm të grave/vajzave në zgjedhjet 
lokale 2015 krahasuar me 2011. Nga tabela 
ilustruese bazuar në qarqet rezulton se pjesëmarrja 
më e balancuar gjinore në dy zgjedhjet gjendet në 
Kukës. Në qarkun Kukës më 2011 morën pjesë 46% 
gra/vajza dhe 47% në zgjedhjet 2015. Në kuota prej 
2% diferencë gjendet qarku Elbasan (2% më shumë 
në zgjedhjet 2015) dhe Vlorë (2% më shumë në 
zgjedhjet 2011). Më tej, Berati ka diferencë 8% rënie 
nga 2011, Dibra 3% rënie nga 2011, Lezha 7% rënie 
nga 2011, Tirana 5% rënie nga 2011, Gjirokastra 8% 
rënie nga 2011, si dhe rekordi i rënies, Shkodra me 
14% rënie nga 2011. 

I vetmi qark me rritje të dukshme nga 2011 në 
pjesëmarrjen e grave/vajzave është Durrësi me 6% 
më shumë. Vjen të ritheksohet rasti i dy qarqeve 
me numrin të të vogël të pjesëmarrjes së grave, 
Shkodra e Gjirokastra, përkatësisht 35% dhe 37%, 
në të cilat në bashkitë kryesore kanë kandiduar 
dhe kanë arritur të fitojnë mandat drejtimi pikërisht 
kandidate gra. 



PJESËMARRJA E GRAVE NË ZGJEDHJET LOKALE 2015

31

Grafik 4

PJESËMARRJA NË ZGJEDHJE 2011, 2013 DHE 2015

0

10

20

30

40

50

60

70

80

TotalVlorëTiranëShkodërLezhëKukësKorçëGjirokastërFierElbasanDurrësDibërBerat

2011 2013 2015

48
52
48

595957

4950
46

5554

46

43

54

48 48

55
52 54

48

67

61
58

45

51

42

59

49
46

38

58

50

4241

36

51 52

47
49



32 ZGJEDHJET LOKALE 2015

4.2 PJESËMARRJA GJINORE NË 
ZGJEDHJE

Referuar tabelës sipas bashkive, numri minimal 
(në%) i grave dhe vajzave votuese u shënua në 
bashki të nivelit të dytë dhe të parë. Dy qendra 

Grafik 5

PJESËMARRJA E GRAVE NË ZGJEDHJET VENDORE 2011 DHE 2015 (NË %)
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prefekture, si Fieri dhe Gjirokastra bën pjesë në 
listën e 16 bashkive me pjesëmarrjen më të ulët të 
grave/vajzave në votime. 

Në listë bëjnë pjesë edhe bashki të tjera të mëdha 
ose të njohura, siç janë Lushnja, Kamza apo Mirdita. 
Rekordin negativ e mban Malsia e Madhe me vetëm 
13% pjesëmarrje, ndjekur nga Përmeti me 16%, 
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Selenica me 22%, Maliqi me 26%, Himara me 27% 
dhe Përrenjasi me 30%. 

Interesant është fakti se nga këto bashki, për 
shembull, në Përrenjas fituese është një kryetare 
bashkie grua, por ky fakt nuk ka ndihmuar në rritjen 
e pjesëmarrjes së të njëjtës gjini në votime. Edhe në 

Përmet ku gara midis kandidatëve ishte e ashpër 
dhe ku u bë rotacion drejtimi, votat e grave dhe 
vajzave nuk i dolën të ishin përcaktuese. Me më 
shumë se 34% deri në 40% pjesëmarrje të grave dhe 
vajzave në zgjedhje shënuan edhe bashki të tjera 
më të mëdha, siç janë Kamza e Vora me nga 34%, 
Mirditë e Fier me nga 35%, Gramsh dhe Gjirokastër 

Grafik 6

PJESËMARRJA MË E ULËT E GRAVE/VAJZAVE VOTUESE, 21 QERSHOR 2015
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me nga 36%, Finiqi me 37%, Shijaku me 38% dhe së 
fundi, Lushnja me 39%. 

Nga ana tjetër në vetëm 10 bashki nga 61 bashki u 
shënua pjesëmarrje më e lartë e grave/vajzave në 
zgjedhje sesa përqindja kombëtare e pjesëmarrjes 
(47%). Asnjë prej dhjetë bashkive nuk bën pjesë 

në bashkitë e kategorisë së parë, asnjëra nuk 
është qëndër prefekture dhe vetëm në Libohovë 
kandidonte e fitoi një grua për kryetare. 

Në dy bashkitë me numër rekord votuese gra/
vajza, në Klos e Mat në garën elektorale pati gra 
kandidate, por secila prej tyre dështoi në marrjen 

Grafik 7

PJESËMARRJA E GRAVE/VAJZAVE VOTUESE, MBI MESATAREN KOMBËTARE 47% (2015)
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e mandatit. Në bashkitë e tjera të gjithë kandidatët 
ishin meshkuj. Referuar të dhënave, Hasi përbën 
rekordin e votimit të grave/vajzave me 52%, ndjekur 
nga Klosi me mbi 50%, Bulqiza me 49%, më tej 
Libohova, Mati, Devolli, Pusteci, Peqini, Cërriku dhe 
Librazhdi me nga 47%, por me diferencë minore 
midis secilës prej tyre.

4.3 BALANCA DHE DISBALANCA MIDIS 
FEMRAVE ZGJEDHËSE DHE VOTUESE
Referuar të dhënave të votuesve sipas gjinisë si 
dhe votimit sipas gjinisë, rezulton se diferenca 
kombëtare midis përqindjes së femrave që kanë 

Grafik 8

DISBALANCA MIDIS PËRQINDJES SË GRAVE/VAJZAVE VOTUESE 
DHE PJESËMARRJES SË TYRE NË ZGJEDHJE
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votuar dhe përqindjes që femrat zënë në listën e 
zgjedhësve është 7%. Konkretisht, femrat zënë 49% 
të listës totale të zgjedhësve, kurse votuese efektive 
në zgjedhje ishin vetëm 42% e zgjedhësve aktivë, 
pra -7%. 

Në leximin krahasues të rezultateve në 61 bashki 
rezulton se vetëm në 5 (pesë) bashki regjistrohet 
përqindje më e lartë e femrave votuese sesa 
përqindja e femrave në listën zyrtare të zgjedhësve 

Grafik 9

DISBALANCA MIDIS PËRQINDJES SË GRAVE/VAJZAVE VOTUESE 
DHE PJESËMARRJES SË TYRE NË ZGJEDHJE
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për njësinë përkatëse. Konkretisht, në vend të 
parë vjen bashkia Devoll me diferencë -7.9% (janë 
47.9% femra votuese nga 40% femra në totalin e 
zgjedhësve), Hasi me diferencë -3.3% (janë 52.3% 
votuese nga 49% femra në listën e zgjedhësve), 
Klosi me -2.5% (janë 50.5% votuese nga 48% femra 
në listën e zgjedhësve), Bulqiza me diferencë -0.3% 
(janë 49.3% votuese nga 49% femra në listën e 
zgjedhësve), si dhe Peqini me diferencë -0.2% 
(janë 47.2% votuese nga 47% femra në listën e 
zgjedhësve). 

Në listën pasuese të bashkive devijimi nga 0.9% deri 
në 7% sa është përqindja totale kombëtare janë 34 
bashki, nga të cilat 8 (tetë) janë qendra prefekture/
qarku. Konkretisht, këto të fundit janë: bashkia 
Berat e Vlorë me diferencë 3.9% më pak votuese 
femra sesa përqindja e femrave në listën zyrtare të 
zgjedhësve në njësi, Elbasan e Kukës me diferencë 
4.3%, Tirana me 4.6% diferencë, Dibra me 5% 
diferencë, Lezha me 5.5% diferencë si dhe Shkodra 
me 6.3%. Pra, edhe në bashki si Shkodra, ku dy 
kandidatët kryesore në garë ishin femra, nga 50% 
femra në listën e zgjedhësve kanë votuar praktikisht 
vetëm 43.7% femra ndaj 56.3% meshkuj.

Devijimi maksimal (mbi 7% të mesatares 
kombëtare), gjendet në 21 bashki të tjera. 
Konkretisht Konispoli ka diferencë 7.6% më pak 
femra votuese sesa përqindja e femrave në listën 
e zgjedhësve, Kruja 8%, Durrësi 8.1%, Kurbini 
8.5%, Lushnja 9.4%, Korça 9.7%, Shijaku 10.1%, 
Rrogozhina 10.6%, Finiqi 12.4%, Gramshi me 13.1%, 
Vlora me 13.4%, Fieri me 13.5%, Kamza me 13.9%, 

Gjirokastra me 14%, Mirdita me 14.8%, Përrenjasi 
me 17.8%, Himara me 21.2%, Maliqi me 22.4%, 
Selenica me 24.1%, Përmeti me 32.8% si dhe e 
fundit, Malsia e Madhe me 35.8% diferencë.

4.4 DIBALANCA E VOTËS FEMËRORE/
MASHKULLORE NË ZGJEDHJE
Një aspekt tjetër i evoluimit të pjesëmarrjes së 
grave/vajzave në zgjedhje lidhet me raportet 
që krijohen pjesëmarrjes së grave/vajzave dhe 
votuesve meshkuj në të njëjtat zgjedhje. Tabelat 
ilustruese nxjerrin në pah dy skajet, diferencat 
maksimale dhe minimale. Siç shihet nga tabela, 
Tirana ndodhet në një devijim prej rreth 7% midis 
votës mashkullore dhe femërore në zgjedhje. 
Ndërkohë, ekzistojnë dy bashki, Has dhe Klos, 
ku pjesëmarrja e femrave është më e lartë sesa e 
meshkujve, përkatësisht, me rreth 5% dhe 1%. 

Të kontaktuar për të komentuar këto rezultate, 
drejtuesit e dy partive të mëdha në dy këto bashki 
japin një shpjegim teknik dhe një tjetër lokal të 
këtij fenomeni: ata mendojnë se komisionerët 
lokalë nuk janë treguar të vemendshëm në hedhjen 
e të dhënave gjinore (për KQZ të dhënat janë të 
sakta dhe merren si shifra referimi), ndërkohë ata 
mendojnë se vala e emigrimit të viteve të fundit në 
këto zona ka prekur ndjeshëm pjesën mashkullore 
të familjeve, ndaj ekzistojnë zona ku ka më shumë 
femra prezant sesa burra. 
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Grafik 10

BASHKITË ME DISBALANCË MË TË VOGËL GJINORE, 21 QERSHOR 2015
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Referuar të dhënave të INSTAT (2014)6 mbi të 
dhënat e emigrimit qarku më i prekur për meshkujt 
rezulton Berati, ndjekur më pas nga Fier, Kukës, 

6 INSTAT. 2015. Femra dhe meshkuj ne Shqiperi, faqe 
112. Tiranë.

Diber e Shkodër, me pothuajse të njëjtat kuota. 
Madje INSTAT thekson se numri i femrave të 
larguara në emigrim është ndjeshëm më i madh 
në Dibër e Kukës sesa në Berat, dhe se Fieri, 
vjen në vendin 9 në listën e 12 qarqeve. Fakti se 
në Fier pjesëmarrja e grave/vajzave në votime 
është relativisht e ulët, rreth 15% më pak sesa në 
Kukës, apo se në Berat ka ndjeshëm më shumë 
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pjesëmarrës meshkuj në zgjedhje sesa femra, 
tregon se i njëjti fenoment emigrimi do të duhej të 
reflektonte të njëjtat raporte gjinore. 

Në këto rrethana ekziston edhe një faktor i tretë që 
shpjegon faktin se në zona të thella dhe periferisë, 

pjesëmarrja edhe e grave/vajzave mund të jetë i 
lartë si pasojë e fenomentit të votimit familjar. Të 
dhëna mbi votimin familjar janë raportuar nga të 
gjitha grupet monitoruese në zgjedhje, por jo nga 
partitë dhe vetë KQZ.

Grafik 11

BASHKITË ME DISBALANCË MË TË MADHE GJINORE, 21 QERSHOR 2015
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4.5 KUOTA GJINORE 50%? 
DIFERENCA NGA DEKLARIMI TEK 
JETËSIMI
Një nga qëllimet dhe premtimet kryesor politike 
ishte realizimi i kuotës përfaqësuese gjinore në 

këshillat bashkiakë. Partitë politike e realizuan 
këtë përmes paraqitjes së listës shumëemërore tek 
KQZ, por jetësimi praktik i listës ndeshi probleme 
të mëdha që lidhen me sistemin zgjedhor dhe 
mënyrën e sjelljes së aktorëve politikë lokalë. 
Fenomeni i fitores së “1 mandati” ishte penalizues 
për shumicën e bashkive dhe partive të treta e më 

Grafik 12

NUMRI DHE PËRQINDJA MË E ULËT E GRAVE/VAJZAVE KËSHILLTARE, 21 QERSHOR 2015
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të vogla politike. Kjo do të thotë, në një bashki siç 
është Hasi, 

Një analizë e detajuar e produktit të votimit për 
këshillat bashkiak nxjerr në pah dy gjetje: 

• Së pari, në bashkitë më të mëdha të vendit 
ku nuk kishte trafik votash dhe ku partitë 
e mëdha synuan vota në proporcional ka 
edhe përqindjen më të lartë të përfaqësimit 
gjinor në këshilla. 

• Së dyti, në bashkitë e periferisë, ku 
tendenca e partive ishte ndjekja e skemave 
taktike që maksimalizojnë votat për 
kryetar në shkëmbim të votës për këshillat 
bashkiakë, përqindja e përfaqësimit të 
grave/vajzave në këshillin bashkiak është 
minimal.

Tabela e përllogaritjes së numrit dhe përqindjes 
më të ulët të përfaqësimit gjinor tregon rastet me 
flagrante të devijimit nga kuota e premtuar dhe e 
deklaruar prej 50%. Konkretisht, rekordi negativ 
shënohet në bashkinë Has e Fush-Arrëz me vetëm 
nga 1 këshilltare grua ose 5% - 7% të të gjithë 
këshillit, ndjekur nga Këlcyrë e Pukë me nga 2 gra/
vajza (13%), Bulqizë, Klos e Mat me nga vetëm 3 
gra/vajza (14%). 

Vlen të theksohet përsëri, se në dy prej këtyre 
bashkive, në Klos e Mat konkurronin dy gra për 
kryetare bashkie dhe të dyja humbën, ndërkohë 
që kandidatja në Mat kishte drejtuar përgjatë katër 

viteve bashkinë e Burrelit. Pra, as kandidimi i tyre, 
as bilanci 4 vjeçar i drejtimit nuk ndikoi në rritjen e 
pjesëmarrjes së grave në këshillat e rinj bashkiakë 
në këto bashki. 

Më tej statistikat rendisin Përrenjasin me 5 gra/
vajza në këshill, qytet ku një grua fitoi mandatin e 
drejtimit të bashkisë së re. Vijojnë bashkitë Përmet 
e Tropojë me nga 4 gra/vajza ose 19% e të gjithë 
këshillit, Malsia e Madhe me 6 gra por me të njëjtën 
përqindje, Kukësi me 7 gra por me përqindje vetëm 
23% të gjithë këshillit, Gramshi me 5 këshilltare dhe 
24% të këshillit (qytet ku gjithashtu kandidoi dhe 
fitoi një grua për kryetare bashkie), si dhe Mirdita 
me 5 gra/vajza dhe vetëm 24% në totalin e këshillit 
bashkiak.

Pjesë e dytë e analizës së përfaqësimit gjinor në 
këshillat bashkiakë lidhet me rastet më pozitive, pra 
me numrin më të madh të grave/vajzave fituese në 
këshilla dhe lidhur me to, edhe me përqindjen më 
të madhe gjinore në totalin e këshillave bashkiakë. 

Referuar tabelës ilustruese renditen 14 bashkitë me 
pjesëmarrjen dhe përqindjen më të lartë gjinore në 
këshillat bashkiakë. Rekordi i përfaqësimit gjinor 
në përqindje midis numrit të këshilltareve gra/vajza 
dhe numrit total të këshilltarëve është shënuar në 
Pogradec me 53% të këshillit, ose 8 këshilltare. Më 
tej vjen Tirana me 32 këshilltare ose 52% të këshillit, 
Vlora me 49% të këshillit, Berati me 48%, Durrës, 
Tepelenë, Skrapar e Konispol me nga 47%, Lushnja 
e Fieri me nga 44%, Rrogozhinë e Finiq me nga 43% 
dhe Kavaja me 42% ose 13 këshilltare. 
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Nga bashkitë me pjesëmarrje të lartë të grave/
vajzave në këshillat e rinj bashkiakë duhen theksuar 
rastet e Pogradecit (një grua kandidoi dhe humbi 
në garën për kryetare bashkie), Durrësi (një grua 
kandidoi dhe humbi garën për kryetare), Konispoli 
(një grua ishte kandidate në zgjedhje, por gjatë 
fushatës dha dorëheqje dhe vendin e saj e zuri një 

kandidat i gjinisë tjetër), si dhe Saranda, bashkia e 
vetme ndër bashkitë me përqindje të lartë të grave/
vajzave në këshillin bashkiak, ku një grua kandidoi 
dhe fitoi garën për kryetare bashkie.

Më pak se përqindja e vitit 2011, e cila ishte 12.3% e 
këshilltarëve gra, në zgjedhjet e vitit 2015 shënuan 

Grafik 13
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dy bashki, Hasi dhe Fush-Arrëz. Secila nga këto 
bashki ka vetëm 1 këshilltare femër, ndjekur nga 
Puka e Kërcyra me 2 këshilltare (13%), etj. 

Në bashkitë me rezultat pozitiv të përfaqësimit 
gjinor, numrin më të madh të grave/vajzave e 
gjejmë në Tiranë (32 nga 61), ndjekur nga Durrësi 
me 24, Elbasani dhe Shkodra me nga 21, Vlora 
me 20, Lushnja e Fieri me nga 18, Korça me 17, 
Kamza e Berati me nga 15, Saranda e Kavaja me 
nga 13, etj. Referuar në përqindje me numrin total 

të këshilltarëve, renditja ndryshon duke filluar pas 
Tiranës, e cila ka kuotën maksimale prej 52%. Pas 
saj vijon Vlora me 49%, Berati me 48%, Durrësi me 
47%, Lushnja e Fieri me nga 44%, Saranda e Kavaja 
me nga 42%, Korca, Shkodra dhe Elbasani me nga 
41%, Lezha, Kucova e Maliqi me nga 39%, dhe e 15-
ta në radhë, Kamza me 37%.

Nga 9 bashkitë e reja të drejtuara nga gra/vajza 
rekord mbetet Saranda, ku kandidatja grua që 
ka fituar bashkinë do bashkëdrejtojë me një 

Tabela 3

15 BASHKITË ME NUMRIN MË TË LARTË DHE MË TË VOGËL TË KËSHILLTARËVE LOKALË

BASHKIA  GRA/VAJZA KESHILLTARE
Has  1  21
Fushë Arrëz 1  15
Këlcyrë  2  15
Pukë  2  15
Bulqizë  3  21
Klos   3  21
Mat  3  21
Përmet  4  21
Tropojë  4  21
Gramsh  5  21
Mirditë  5  21
Përrenjas  5  21
Delvinë  5  15
Kolonjë  5  15
Libohovë  5  15

BASHKIA  GRA/VAJZA KESHILLTARE
Kamëz  15  41
Kuçove  12  31
Lezhë  12  31
Maliq  12  31
Elbasan   21  51
Shkodër  21  51
Korçë  17  41
Kavajë  13  31
Sarandë  13  31
Fier  18  41
Lushnjë  18  41
Durrës  24  51
Berat  15  31
Vlorë  20  41
Tiranë  32  61
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këshill bashkiak të përbëre nga 42% gra/vajza, 
ndjekur nga Shkodra me 41%, Gjirokastra me 35%, 
Libohovë, Patos e Ura Vajgurore me nga 33%, 
Gramsh e Përrenjas me nga 24%. Nga zonat ku 
gratë kandiduan dhe humbën për garën për bashki, 
përqindja më e lartë e grave/vajzave në këshillin 
bashkiak shënohet në Durrës me 47%, ndjekur nga 
Pogradeci me 26% dhe në fund, dy zona periferike, 
Mati dhe Klosi me nga 14%.

Një krahasim midis zonave ku kanë kandiduar 
gra/vajza për kryetare bashkie (kandidate fituese 
ose humbëse) nxjerr në pah tregues linear në 
pjesëmarrjen gjinore në KZAZ, në numrin total 
të votave dhe në numrin e votuesve gra/vajza. 
Pogradeci e Durrësi kanë përqindjen më të lartë 
të përfaqësimit në KZAZ, Gjirokastra numrin më të 
vogël. 

Grafik 14
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Në përqindjen e votave që kanë marrë kandidatet 
gra në këto zgjedhje, rezultatin më të lartë e ka 
shënuar Patosi me 61%, ndjekur nga Gramshi me 
59% dhe Përrenjasi me 57% e Shkodra me 56%. Në 
Shkodër përballë ishte një tjetër kandidate grua, e 
cila mori 41.6% të votave. Humbja më e thellë e një 
gruaje kandidate shënohet në Durrës me 44% dhe 
në Klos me 45%, ndërkohë që humbjet në Pogradec 
dhe në Mat janë me diferencë minimale. 

Në përqindjen e votuesve gra/vajza në këto bashki 
shifra më e lartë është shënuar në Klos (50%), 
ndjekur nga Mati dhe Lobohova me nga 47%, 
Roskoveci me 46%, Patos me 45%, etj. Rezultati 
më minimal i pjesëmarrjes së grave dhe vajzave 
në zgjedhje në këto bashki shënohet në Përrenjas 
me vetëm 30% dhe Gjirokastër me 36%, dy bashki 
ku fitues u shpallën kandidatet gra. Ky pjesëmarrje 
vjen në kontrast me Klosin (50%) ku gruaja 
kandidate humbi garën për bashkinë. 

4.6 DITA E ZGJEDHJEVE, PARTITË 
FOKUSOJNË VOTËN E GRAVE/
VAJZAVE
Në dallim nga proceset e mëparshme zgjedhore, 
kur apelet politike për pjesëmarrje në zgjedhje u 
janë adresuar të gjithë zgjedhësve, pa specifikim 
gjinor apo moshor, më 2015 partitë e fokusuan 
vemendjen e tyre tek rinia dhe kryesisht tek gratë 
dhe vajzat. Gara për votën e grave/vajzave nisi në 
orët e mesditës, kur raportimet për pjesëmarrjen 

e tyre në 61 bashkitë ishin në kuota minimale. Për 
rrjedhojë, ato e fokusuan mesazhin tek gratë e 
vajzat, me shpresë e synim se prezanca e tyre më e 
shumtë në numër do të sillte rezultate të favorshme 
për forcat politike respektive.

Konkretisht, më 21 qershor midis orës 14:00 
dhe 18:00 u organizuan katër konferenca shtypi 
adresuar thirrjes për gratë  e vajzat. Në orën 14:00 
deputetja Tabaku (PD) në konferencë shtypi bëri 
thuirrje për më shumë pjesëmarrje në votim. Ajo 
ftoi qytetarët “t’i drejtohen kutive të votimit dhe 
të hedhin votën e tyre. Ju që sot keni të drejtën e 
votës, ndani disa minuta nga koha juaj për të votuar 
pasi vota është fuqia juaj, është gjykimi juaj, është 
vendimi juaj dhe askush nuk mund të dalë mbi të. 
Mos mungoni, keni akoma rreth 5 orë në dispozicion  
merrni të afërmit, familjarët, miqtë tuaj dhe shkoni 
të votoni. Dita e votimit është dita e fuqisë sovrane të 
qytetarëve!”.

Në orën 15:00 deputetja Xhacka (PS), njëherësh 
kryetare e forumit të grave socialiste, përmes një 
deklarate publike apeloi gratë e vajzat për më 
shumë pjesëmarrje në zgjedhje. Ajo u shpreh “sot 
më shumë gra e vajza se kurrë kandidojnë për 
kryetare të bashkive anembanë Shqipërisë. Sot, 
si kurrë më parë po konkurrohet me programe që 
në fokus të tyre kanë problemet e grave, nënave, 
kryefamiljareve, grave sipërmarrëse, vajzave të reja. 
Këto zgjedhje prekin drejtpërdrejtë jetën e secilës 
prej nesh. ...Pavarësisht se për kë votojnë, gratë dhe 
vajzat duhet të votojnë për mundësinë që u jepet për 
të qenë të përfaqësuara”. 
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Në orë 16:00 Xhixho (LSI) e shoqëruar nga stafi 
i grave në këtë parti, vuri theksin tek nevoja për 
më shumë gra e vajza votuese në orët e mbetura. 
Xhixha tha se “këto zgjedhje kanë një rëndësi të 
veçantë mbi të gjitha për gratë, pasi sot me votën 
tonë na jepet mundësia të mbështesim përfaqësimin 
e grave në vendimmarrjen lokale. Qetësia me të cilën 
po ecën procesi, padyshim është edhe falë kontributit 
të grave dhe vajzave në këto zgjedhje të cilat do të 
përfaqësohen me 50% në këshillat bashkiak. ...Ftoj të 
gjitha gratë dhe vajzat të cilat për arsye të ndryshme 
nuk kanë pasur mundësi të votojnë, t’i drejtohen 
kutive të votimit dhe të bëhen pjesë e kësaj dite 
historike të përfaqësimit tonë”.  

Në orën 18:00 PS organizoi një dalje tjetër publike, 
përmes zv/kryetares së FRESH, Myridinasi, ku 
apeloi pjesëmarrje në 60 minutat e fundit. Janë “60 
minuta për ju vajza të reja, nxënëse apo studentë, që 
të hidhni firmën tuaj në vendimmarrjen e sotme të 
komunitetit ku jetoni. Nëse se keni bërë ende, është 
koha ta bëni... Në vajzat dhe nënat e gjyshet tona 
sot kemi një arsye me shumë se burrat e djemtë për 
të votuar. Sepse sot vulosim vendimin historik të 
pjesëmarrjes së barabartë me burrat e me djemtë në 
vendimmarrjet për komunitetin. Prandaj votoni”.
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GJETJET KRYESORE TË PYETËSORIT 
NË TIRANË, KASHAR E PASKUQAN

5

5.1 PROBLEMATIKA E PJESEMARRJES 
DHE KANDIDIMIT GJINOR

Instituti i Studimeve Politike iu adresua KQZ dhe 
mori miratim prej saj për të pasur në terren në 
ditën e zgjedhjeve 32 vëzhgues afatshkurtër, detyra 
e të cilëve ishte monitorimi i procesit të votimit, 
të administrimit, të përfaqësimit gjinor në KZAZ 
dhe në hallkat e tjera administruese, si edhe për 
realizimin e pyetësorit me gra/vajza votuese në 
zgjedhje në Tiranë, Kashar e Paskuqan.

ISP deklaroi se nga monitorimi i 30 qendrave 
të votimit dhe 10 KZAZ të qarkut Tiranë mbi 
pjesëmarrjen e femrave në votime, rezulton se në 
qendrat e votimit 1542, 1543, 15421 ne zonën e 
Kasharit dhe QV 2044 20401 në zonën e Paskuqanit 
pjesëmarrja e femrave ka nisur rreth dy orë pas 
nisjes së procesit të votimit dhe ka qenë relativisht 
e ulët. Në KZAZ 29 , 30 dhe 31, pjesëmarrja në 
votime ka qenë e ulët rreth 15 – 16 % ndërsa  
përqindja e votueseve femra në raport me burrat 
ka qenë rreth 25 %. Gjithashtu nga monitorimi ka 

dalë një mungesë e zbatimit të vendimit nr.13 të 
KQZ ku thuhet se KZAZ duhet të deklarojnë çdo 3 
orë % e pjesëmarrësve në zgjedhje. Nga 10 KZAZ 
e monitoruara vetëm 3 prej tyre kanë shpallur 
rezultatin në kohë, ndërsa 7 të tjerat kanë vonuar 
publikimin e % së pjesëmarrjes në votime deri në 
4-5 orë nga nisja e procesit të votimit. 

Dy qendrat e votimit të monitoruara në njësinë 
bashkiake nr 1 patën pjesëmarrje 44-45%, nga 
qendra të tjera në njësinë 3 shënuan pjesëmarrje të 
ndryshme, përkatësisht 42 dhe 47%, kurse qendra 
e votimit 1757 në njësinë 3 ishte në shifrën më të 
lartë prej 51%. Në Kashar nga 9354 votues vetëm 
41% e tyre ishin gra e vajza.  Kjo shifër e ulët rezultoi 
edhe në monitorimin e dy qendrave të votimit nga 
ekipi i ISP, ku përkatësisht në qendrën 1533 dhe 
1532 u shënua pjesëmarrje 38% dhe 39%. Në zonat 
e tjera të monitoruara nuk pati distancë të madhe 
pjesëmarrjeje nga gjetjet mesatare të bashkisë 
Tiranë. Disa prej monitorimeve që u bënë edhe në 
Paskuqan, pjesë e bashkisë Kamez, pjesëmarrja në 
zgjedhje e grave dhe vajzave rezultoi 46-48%.
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Bashkia Tiranë shënoi një risi tjetër në listën e 
kandidimeve gjinore. Nga gjashtë partitë kryesore 
dhe më të votuara pesë vendosën në krye të listës 
për këshilltarë një grua/vajzë. Konkretisht, PS 
vendosi në krye të listës për këshillin pedagogen 
Klodeta Dibra, PD vendosi një emër të ri në prurjet 
e saj Rejla Bozdo, LSI vendosi zv/ministren Erisa 
Xhixho, FRD vendosi pedagogen Mirela Bogdani si 
dhe PDIU një emër të njohur të saj, Vjollca Braho. 
Në total nga 61 subjekte elektorale që konkurruan 
në Tiranë, 12 subjekte vendosën grua/vajzë në 
krye të listës për këshilltarë. Konkretisht, në garë 
kryesonin listat edhe Proseku (ADK), Nazarko 
(ABDE), Hasanbashaj (PLIDR), Hoxha (PSHA), Guri 
(AEE), Beqiri (PUK), si dhe Ibrahimaj (PPSH). Një 
aspekt tjetër që merr vlerë në listat e kandidimit në 
Tiranë dhe në të gjithë vendin lidhet me vështirësitë 
e mëdha të partive politike për të gjetur emra për 
listën e kandidimit sipas parimit gjinor 50% me 
50%.

Duke analizuar listën e Tiranës tek partitë e 
vogla (rreth 50 nga 61 parti në garë), pothuajse 
të gjitha këto parti kanë vendosur në vendet e 
para të listës femra të familjes së drejtuesve të 
partisë, bashkëshorte, motra apo femra me lidhje 
tjetër fisnore. Një analizë e detajuar në rrethet e 
periferisë lista fisnore është dominuese madje 
thelbësore për shumicën e partive konkurruese. 
Arsyeja nuk lidhet vetëm me mbajtjen e kontrollit 
familjar për kandidim, por edhe vështirësitë e 
mëdha për të plotësuar kuotat gjinore 50% dhe 
për pasojë, vendosja fiktive e familjarëve të vet apo 
të familjarëve të bashkëpunëtorëve, si mundësi e 

vetme e respektimit të kuotës dhe shpëtimit nga 
mundësia e penalizimit nga KQZ.

5.2 RAST I TIRANËS: DIFERENCA 
GJINORE MIDIS QYTETIT DHE 
FSHATIT

Për shkak të ndarjes së re territoriale bashkisë 
Tiranë iu shtuan edhe 13 njësi të tjera vendore, 
të cilat më parë kanë funksionuar si komuna. Në 
total, referuar pjesëmarrjes në zgjedhjet 2015, 
në 13 njësitë vendore së bashku shënuan 49713 
votues, ose 16.79% e të gjithë votuesve aktivë, 
ndaj 83.71% të pjesës së qytetit, sipas ndarjes së 
11 minibashkive. Referuar votuesve gra/vajza në 
13 njësitë vendore që iu shtuan bashkisë Tiranë u 
shënua vetëm 14.92% e numrit total të votuesve 
të bashkisë së re, ose 21155 votuese nga totali prej 
141753 votuese në bashkinë e re Tiranë. 

Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga KQZ, në 
zgjedhjet lokale 2015 bazuar në ndarjen e vjetër të 
bashkisë Tiranë (11 minibashkitë), rezulton se në 
total morën pjesë në votim 48.77% e zgjedhësve, 
kurse ndarë në gjini, 47.20% e tyre ishin gra/vajza, 
pjesa tjetër prej 53.80% ishin votues meshkuj. Nga 
totali i pjesëmarrjes gjinore në 11 ish minibashkitë 
Tiranë ka devijime në varësi nga njësia vendore. 

Konkretisht, në njësinë 3 dhe njësinë 7 u shënuan 
më shumë gra/vajza votuese sesa meshkuj, 
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përkatësisht 2.47% dhe 0.27% më shumë. Në njësitë 
e tjera vendore numri i votuesve meshkuj ishte më i 
madh sesa votueset gra/vajza. 

Diferenca më e madhe gjinore gjendet në njësinë 
vendore 10 Tiranë, me 14.08% më shumë votues 
meshkuj sesa gra/vajza, ndjekur nga njësia 1 me 
5.61%, njësia 5 me 2.05%, njësia 2 dhe 9 me nga 

1.6%. Njësia vendore 11 ka rezultatin më të përafërt 
të pjesëmarrjes meshkuj-femra në votime, me 
diferencë minimale 0.03%, ndjekur nga njësia 4 me 
0.54%, njësia 6 me 0.59% dhe njësia 8 me 0.67%.

Në dallim nga grafiku i votës gjinore në ish bashkinë 
e vjetër Tiranë, në 13 njësitë vendore që i janë 
bashkuar Tiranës nuk kemi asnjë rast të vetëm kur 

Grafik 15

PJESËMARRJA E VOTUESVE (GRAVE) NË 11 MINIBASHKITË, TIRANË (2015)
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numri i grave/vajzave votuese të jetë i barabartë 
apo më i madh sesa i meshkujve. Tabela ilustron 
numrin total të votuesve (në përqindje), ndjekur 
nga numri i grave votuese dhe diferencën midis dy 
përqindjeve.  Panorama e raporteve të pjesëmarrjes 

meshkuj-gra/vajza në votime në Tiranë ndryshon 
shumë në renditjen e ish njësive vendore në bashki 
dhe komuna. 

Nëse në ish bashkinë Tiranë rekordi i diferencës 

Grafik 16

PJESËMARRJA E VOTUESVE (GRAVE) NË ISH-KOMUNAT, TIRANË (2015)
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midis dy gjinive 14.08% gjendej vetëm në një prej 
11 minibashkive, në zonën e ish komunave që i 
janë bashkuar Bashkisë së re Tiranë gjenden 10 
njësi vendore mbi këtë kuotë disproporcionale. 
Vetëm njësitë Kashar , Ndroq e Farkë kanë diferencë 
gjinore nën 14%, përkatësisht 10.77%, 12.50% dhe 
13.33%. Të gjitha njësitë e tjera janë mbi 14%. 

Rekord të diferencës gjinore dhe të dominimit 
mashkullor si votues e mban komuna Baldushk me 
24.40%. Konkretisht, vetëm 39.49% e votuesve ishin 
gra/vajza, nga 63.89% e numrit total të votuesve. Në 
aspektin gjinor rezulton se në këtë njësi, 60.51% e 
votuesve janë meshkuj. 

Grafik 17
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Me një diferencë të thellë gjinore gjenden edhe 
njësitë e tjera vendore Shëngjergj e Petrelë, secila me 
mbi 22% më pak votuese gra/vajza sesa pjesëmarrja 
totale në votime, ose rreth 55-56% votues meshkuj. 
Diferencë të lartë prej 17-21% kanë edhe Peza, 
Krraba, Vaqari, Berzhita dhe Zall Bastari. Diferencë 
tjetër prej 14-15% midis votuesve gra dhe numrit 
total të votuesve në njësi kanë komunat e Dajtit dhe 
Zall Herrit, e para zonë në të cilën është banor dhe 

votoi edhe kryeministri aktual z. Edi Rama.  

5.3 GJETJET KRYESORE TË 
PYETËSORIT TË ZHVILLUAR 
Instituti i Studimeve Politike zhvilloi me 21 qershor 
një pyetësor me gratë/vajzat votuese me qëllim, 

Grafik 18
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-  analizimi i perceptimeve të grave/vajzave mbi 
zgjedhjet, pritshmërinë e tyre, reformën e re 
territoriale, rolin e grave në bashki dhe në këshillat 
bashkiakë, si dhe ndikimi i politikës së përfaqësimit 
gjinor në cilësinë e qeverisjes lokale. Nga personat 
e përfshirë në pyetësor, 70% i përkasin bashkisë 
së vjetër Tiranë, 16.9% banorëve të zonës së 
Paskuqanit, tashmë pjesë e bashkisë së re Kamëz, 
si dhe pjesa tjetër e mbetur prej 13% i përket 
banorëve të ish komunës Kashar, e cila i është 
bashkuar Tiranës në bashkinë e madhe. 

Në pyetësor u përfshinë një numër i madh grash 
dhe vajzash (300) nga njësitë e ndryshme të votimit 
në Tiranë, në Kashar dhe në Paskuqan. Përzgjedhja 
e qendrave të votimit dhe më pas edhe e individëve 
që u përfshinë në pyetësor ishte e bazuar në termat 
teknikë të metodologjisë së kërkimit. Referuar të 
dhënave personale të personave që plotësuan 
pyetësorin me 21 qershor rezulton se grupmoshat 
janë ndarë thuajse me ndarje proporcionale 
18-20% për të gjitha grupet kryesore të votuese, 
përfshirë votuesit e rinj mbi 18 vjeç, ata që kanë 
përvojë votimi dhe ata që kanë përjetuar të gjitha 
zgjedhjet e tranzicionit. 

Për ta kuptuar më mirë përbërjen sociale të 
kampionit në pyetësor u morën prej grave dhe 
vajzave të përfshira edhe të dhënat që kishin të 
bënin me nivelin e tyre të shkollimit si dhe me 
statutin e punësimit të tyre. Nga të dhënat e 
pasqyruara edhe në tabelë, shumica e të pyeturave 
kishin arsim të lartë universitar (41%), rreth një e 
treta (35%) kishin arsim të mesëm të përfunduar, 

vetëm 7% me arsim pasuniversitar si dhe 3% me 
arsim fillor të mbaruar. 

Në cështjen e punësimit dominuese është kategoria 
e papunë, me rreth 40% të rasteve, shifër shumë e 
lartë për pozitën sociale të gruas në Tiranë. Më tej 
30% deklarohet e punësuar në privat dhe vetëm 
17% deklarohet e punësuar në shtet. Pjesa tjetër 
minimale prej 9% përbëhet nga studentët dhe 
pensionistët, dy kategori që nuk kanë të bëjnë me 
punësimin aktiv. 

5.3.1 Mbi 92% e grave/vajzave, votuese të 
rregullta

Në pyetjen nëse gratë pjesëmarrëse në sondazh 
janë votuese të rregullta (kanë marrë pjesë 
rregullisht në zgjedhje, kur e kanë pasur këtë të 
drejtë) pothuajse të gjitha (92.4%) deklarojnë se 
janë votuese të rregullta, dhe vetëm 6% jo. Në kuotë 
minimale deklarohen se janë votues të rinj (1%). Kjo 
përgjigje ndihmon të lexojmë më mirë pikëpamjet 
dhe sjelljen politike dhe elektorale të grave/vajzave 
pjesëmarrëse në zgjedhje. 

Fakti se nga votuesit e rinj përfaqësimi është 
minimal nuk lidhet me pamundësinë e ndarjes 
së pyetësorëve sipas moshave, por nga fakti se 
një numër aktivitetesh sensibilizuese të ISP gjatë 
fushatës adresuar votuesve të rinj tregoi se ata 
janë në shumicë indiferentë apo mosbesues për 
procesin dhe rezultatin e tij. Prania e një mase kaq 
të madhe të votuesve me eksperiencë do të thotë 
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se edhe sjellja e tyre elektorale është formësuar dhe 
mbetet në tërësi e qëndrueshme nga procesi në 
proces zgjedhor. 

5.3.2 Shumica, njohje me programet e 
kandidatëve / partive

Një element me rëndësi në vendimmarrjen 
elektorale është raporti i qytetarit – votues me 
programin e kandidatit / partisë politike. Vetë 
koncepti i zgjedhjes bazohet tek konkurrenca e 
alternativave politike. gratë dhe vajzat u pyetën 
nëse ato kishin njohuri paraprake dhe informacion 
të mjaftueshëm mbi programet e kandidatëve për 
kryetarë bashkie në zonën ku ato votonin. 

Rreth katër të pestat e tyre japin përgjigje pozitive. 

Grafik 19
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Ato përgjigjen se kanë informacionin e nevojshëm 
mbi programet elektorale të kandidatëve, pa 
specifikuar nëse informacioni është marrë përmes 
leximit apo në formë tjetër komunikimi. Vetëm 
një pjesë, gjithsesi edhe ajo e madhe, prej 18.6% 
vlerësojnë se nuk kanë njohuri mbi programet e 
kandidatit. 

Një masë e tillë votuesish është e lartë nëse merret 
në konsideratë fakti se individi pa informacion 
dhe ide mbi programin e një kandidati e ka të 
pamundur të japë një vlerësim të plotë miratues 
ose refuzues në kutinë e votimit ndaj tij. Gjithsesi, 
referuar praktikës tonë zgjedhore, kjo pjesë e 
qytetarëve pa informacion mbi programin, por 
votuese të rregullta, mund të bëjë pjesë në grupin 
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Grafik 20
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militant partiak, grup i cili voton çdo kandidat që 
sjell partia, mund të jetë refuzues ndaj çdo pale 
politike dhe voton apriori, apo mund të bëjë pjesë 
në grupin e votuesve jo cilësorë, të cilët nuk i 
japin rëndësi votës dhe e ushtrojnë në varësi nga 
rrethana të tjera specifike sociale e politike.

5.3.3 Më shumë se gjysma e grave/vajzave, 
optimiste për reformën territoriale

Për shkak të rëndësisë që kanë zgjedhjet lokale 
në kushtet e ndarjes së re territoriale, një pyetje 
e adresuar tek votueset gra/vajza kishte të bënte 
pikërisht me reformën dhe ndikimet e saj në njësitë 
e reja territoriale. Reforma kaloi përmes një procesi 
kompleks konsultimesh, asistence dhe debati 
politik, gjë që i dha mundësi qytetarëve, sidomos 

atyre në Tiranë, të marrin informacione të shumta 
mbi pritshmëritë pozitive dhe çështjet kritike të saj. 
Gjithsesi procesi u mbyll përmes kompromiseve 
teknike dhe politike, ku qytetarët nuk ishin pjesë e 
vendimmarrjes. Për pasojë, edhe krijimi i bashkisë 
së re Tiranë, - sidomos zgjerimi me zona rurale 
deri në Zalll-Herr, ndërkohë që zona të tjera në 
hapësirën e ndërmjetme i bashkohen bashkisë 
Kamëz, krijoi paqartësi tek qytetarët dhe banorët e 
territorit të ri bashkiak. 

Njohuritë mbi ndarjen e re janë të lidhura me 
suksesin e reformës territoriale por edhe me 
suksesin e zgjedhjeve lokale, ndaj kjo çështje ishte 
pjesë e trajtimit tonë me femrat e përfshira në 
pyetësor. Personat e kontaktuar u pyetën nëse e 
vlerësojnë pozitive ndarjen e re që përfshin edhe 
bashkinë ku i pyeturi jeton. 
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Përgjigjia është aprovuese, por jo shumë entuziaste. 
Më shumë se gjysma e të pyeturve presin zhvillime 
pozitive dhe e vlerësojnë ndarjen, me efekt pozitiv 
edhe për komunitetin ku ata jetojnë. Një në pesë 
qytetare të pyetura e shohin reformën dhe ndarjen 
e reflektuar në bashkinë e re, si diçka jo pozitive 
dhe pa pritshmëri të larta pozitive. Një pjesë e 
zgjedhësve madje japin edhe përgjigjen pasive, 
se nuk e njohin ndarjen e re ndaj edhe nuk mund 
të kenë një vlerësim mbi pritshmëritë e saj në të 
ardhmen.

5.3.4 Perceptimi mbi pritshmëritë mbi pozitën e 
femrës në shoqëri

Në mënyrë të vazhdueshme liderit politikë 
përdorën në zgjedhje retorika që lidheshin me 

Grafik 21
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familjen, pozitën e qytetarëve dhe pozitën e femrës 
në administrimin e ri territorial. Ato krijuan idenë 
se çdo grupim shoqëror do jetë përfitues, sidomos 
femrat dhe rinia, për shkak të prurjeve të reja në 
listat e kandidimit dhe tendencës së ndryshimit 
pozitiv të elitave politike vendimmarrëse. 

Një shumicë e dukshme prej 61% të grave/vajzave 
të pyetura në Tiranë kanë bindjen se situata e 
përfaqësimit gjinor dhe e femrës në shoqërinë 
shqiptare do të përmirësohet ndjeshëm edhe 
për shkak të zgjedhjeve. Perceptimi i tyre është 
relevant: lidhet me besimin se gjërat do ndryshojnë 
për mirë, përfshirë pozita dhe problematika që 
lidhet me gratë/vajzat, si dhe perceptimi se vetë 
procesi zgjedhor është mekanizëm demokratik 
ndryshimi. Besimi tek ndryshimi pozitiv është 
dukshëm më i madh sesa mosbesimi, - konkretisht, 
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5 herë më i madh. Pjesa e pavendosur ose skeptike 
e grave/vajzave përbën një të tretën e pjesës 
optimiste, por në total, përbën rreth një të pestën e 
numrit total të grave/vajzave të intervistuara. 

Grafik 22
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5.3.5 Barazia gjinore, - mbështetje maksimale 
tek gratë/vajzat

Suksesi i Kodit Zgjedhor në raport me politikat 
gjinore, - përcaktimi i detyrimit të partive për të 
aplikuar kuota të njëjta gjinore në përfaqësimin në 
Këshillin e Bashkisë, pritet të ketë refleks pozitiv 

Grafik 23
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tek pozita e femrës në vendimmarrjen komunitare. 
Ky ka qenë premtimi i legjislativit në debatin për 
ndryshimet në Kod, pritshmëria e vetë nismave 
të grave dhe organizatave mbështetëse, por edhe 
retorika e pjesës më të madhe të kandidateve gra e 
vajza që morën pjesë në zgjedhje. 

Bazuar në këtë pritshmëri dhe perceptim të jashtëm 
mbi ndikimin që do të ketë balancimi gjinor 
ose rritja e përfaqësimit gjinor në këshillat e rinj 
bashkiakë, qytetaret u pyetën konkretisht për rastin 
e Bashkisë Tiranë. Siç rezultoi nga tabela rreth 
83% e grave/vajzave mendojnë se të zgjedhurat 
nga e njëjta gjini do të jenë më përfaqësuese për 
to sesa të zgjedhurit nga gjinia tjetër. Përqindja e 
personave që mendojnë ndryshe është thuajse i 
papërfillshëm, ashtu si edhe përqindja e personave 
që nuk kanë bindje pozitive dhe as negative. 
Kategoria e dytë më e kuotuar është ajo e besimit të 
përmbajtur, alternativa “ndoshta”, e cila mori mbi 
10% të përgjigjeve. 

5.3.6 Cilësia e përfaqësimit gjinor, lexim mbi 
bazë gjinore

Besimi se qeverisja nga femrat ose përmes një 
barazie gjinore në vendimmarrje, mund të jetë 
më efektiv sesa qeverisja nga burrat ose me 
nënpërfaqësim gjinor, është dominues në të gjitha 
gratë dhe vajzat e përfshira në pyetësor. Pasi ato 
shprehën mbështetje për politikën e kuotave dhe 
pasi besonin se zgjedhjet do të sillnin risi pozitive 
në përmirësimin e pozitës vendimmarrëse të grave 
dhe në trajtimin e problemeve që shqetësojnë ato, 
pyetja që iu drejtua atyre ishte nëse mendonin se 
gratë që do zgjidhen do tju përfaqësonin më mirë 
se meshkujt. Rreth 74% kishin bindje konfirmuese 
pozitive. Pjesa e pavendosur ose mbështetëse pa 
entuziazëm të madh arrin në 15.6%, dhe vetëm 8% 
e refuzojnë këtë tezë. 

Krahasuar me besimin se pozita e gruas në shoqëri 
do të përmirësohet këto përgjigje ishin dukshëm 

Grafik 24
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më të avancuara, sidomos në përgjigjen pohuese. 
Krahasuar me pyetjen që lidhej me dobinë e 
barancimit gjinor në këshillat bashkiakë, përgjigjia 
ka kuota më të ulta. Nuk ishte pjesë e pyetësorit 
vlerësimi nominal për femrat që kishin shanse 
reale për tu zgjedhur, por ekzistojnë të dhënat e 
mjaftueshme për tu bindur se rendja pas emrave do 
të sillte përgjigje më pak entuziaste sesa vlerësimi 
që dhanë gratë e vajzat plotësuese të pyetësorit.

5.3.7 Ndikimi familjar, praktikë ende me rol në 
votën politike

Një nga kritikat e standardeve demokratike të 
zgjedhjeve në Shqipëri lidhet me ndikimin familjar 
në vendimmarrjen politike të anëtarëve të familjes, 
si dhe sidomos, vota familjare në emër të anëtarëve 
të tjerë të familjes. Në Tiranë ky është fenomen 
thuajse inekzistent, por në bashki të periferisë, siç 

dëshmojnë disa të dhëna të përmendura në këtë 
studim, ekziston baza për votim direkt ose indirekt 
familjar. Gjithsesi, duke respektuar pritshmërinë në 
bashkinë Tiranë dhe zonën e periferisë së bashkisë 
Kamëz, ku u zhvillua pyetësori, gratë dhe vajzat u 
pyetën nëse vendimmarrja e tyre elektorale është 
e lirë apo është produkt i rrethanave të veçanta, 
presionit ose konsultimeve familjare. 

Në përfundim të testimit më shumë se 4 në 5 
gra e vajza shprehen se në vendimmarrjen e tyre 
elektorale nuk ka pasur ndikim familjar, duke 
nënkuptuar vendimin personal, të lirë dhe të 
pavarur. Një pjesë tjetër prej 12.3% pranon se ka 
pasur ndikim nga familja në vendimmarrjen e tyre 
me 21 qershor. 

Për shkak se pyetjet janë adresuar ditën e votimit 
dhe në një mjedis publik, pra me risk për mendimet 
dhe veprimet konfidenciale të grave dhe vajzave, 
sidomos atyre në lidhje me votën e dhënë prej tyre, 
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shifra e atyre që pranojnë ndikimin familjar mund të 
jetë shumë më e lartë. 

Për të testuar nëse vendimmarrja politike e grave 
dhe vajzave është tërësisht pa ndikim apo pjesë e 
ndikimit tjetër, veç familjes, e ndikimit partiak, ato 
u pyetën nëse janë apo jo anëtare të ndonjë partie 
politike. Më shumë se dy të tretat e të pyeturave 
deklaruan se nuk janë anëtare të partive politike, 
vetëm 24% ose një  e katërta e tyre pranuan se janë 
anëtare të një partie politike të caktuar. 

Në kushtet kur anëtarësia e partive politike të ishte 
legjitime, e evidentuar dhe kur marrëdhënieve 
midis anëtarit dhe partisë të ishte marrëdhënie 
e evidentuar besimi dhe partneriteti, shifra prej 
24% nuk do të ishte problem shqetësues. Fakti se 
partitë tona nuk kanë anëtarësi të deklaruar dhe të 
verifikuar qartazi, dhe se anëtarësia në parti është 
kryesisht informale, në ndryshim të vazhdueshëm 
dhe pa mekanizëm verifikimi, atëherë do ishte 
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e pritshme që një numër më i madh i grave dhe 
vajzave të pyetura, të kishin një lidhje më të plotë 
me partitë politike. 

5.3.8 Besimi tek procedurat e votimit, si besim 
tek procesi

Pas votimit, i cili në tërësi edhe nga vëzhguesit 
shqiptarë dhe ndërkombëtarë mori vlerësime 
pozitive, gratë dhe vajzat në pyetësor u pyetën rreth 
sigurisë së votimit dhe procedurave të ndjekura. 

Pothuajse 95% e tyre u shprehën pozitivisht mbi 
cilësinë e votimit dhe konfirmuan se nuk patën 
probleme apo vështirësi gjatë procedurë së 
votimit. Vetëm 4% e tyre kishin mendim kritik për 
procedurën dhe problemet me të cilat u ndeshën 
gjatë votimit. Nëse shifra kritike do të ishte e njëjtë 
në të gjitha qendrat e votimit atëherë rezultati do të 
ishte problematik në një sërë bashkish, ku diferenca 
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midis palëve është më e ngushtë sesa 4%. Në Tiranë 
diferenca ishte dukshëm më e madhe, por edhe 
kontestimet e forcave politike ose kandidatëve të 
pavarur ishin pjesore, jo horizontale. 
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GJETJET KRYESORE TË FUSHATËS 
ELEKTORALE NË MEDIA

6

6.1. FUSHATA ELEKTORALE DHE 
PRITSHMËRITË NË MEDIA
Raporti monitorues mbi pjesëmarrjen e grave/
vajzave në zgjedhjet lokale të 21 qershorit u 
përfshiu edhe elementin e rëndësishëm të analizës 
së sjelljes mediatike ndaj cështjeve gjinore dhe 
kandidateve konkrete për bashki ose për këshilla 
bashkiakë. Kjo praktikë monitorimi është ndër të 
parat që zhvillohet në Shqipëri, sidomos për sa i 
përket zgjerimit cilësor të monitorimit në të gjitha 
llojet e medias me ndikim, median e shkruar, 
median vizive dhe mediat sociale. 

Praktikat dhe raportet monitoruese të së kaluarës 
kanë vlerësuar gjithnjë elementët e sjelljes jo 
korrekte të medias në raport me çështjet gjinore 
dhe sidomos kandidatet gra dhe vajza. Këto të 
fundit kanë qenë shpesh të marxhinalizuara dhe 
objekt spekulimesh dhe denigrimesh, sidomos nga 
mediat e reja online, për të cilat nuk ka kode etike 
dhe as detyrime specifike në legjislacionin tonë për 
informimin. 

Studimi i ISP monitoroi median për të testuar nëse 

rinia e kandidimeve gjinore për bashkitë (16 njësi) 
apo në këshillat bashkiakë (50%) do të jetë efikase 
për një fushatë më qytetare dhe cilësore. Rritja e 
numrit të kandidateve dhe kuotave gjinore pritej të 
kishte edhe rritje të nivelit prezantues dhe debatues 
politik elektoral mbi problematikat gjinore dhe 
ofrimin e zgjidhjeve optimale për të ardhmen. 
Studimi monitoroi nëse kjo pritshmëri u përmbush, 
siç edhe pjesën tjetër të analizës, nëse prurjet e reja 
gjinore do të ishin përfaqësuese cilësore të gjysmës 
së popullsisë të përbërë nga gra e vajza. 

Në funksion të këtyre qëllimeve të projektit 
monitorues, ekipi i ISP përzgjodhi disa nga mediat 
më përfaqësuese të shkruara, vizive dhe online, 
si dhe analizoi raportimet dhe sjelljen e tyre ndaj 
problematikave gjinore gjatë fushatës elektorale. 
Pjesë e monitorimit ishin edhe emisione specifike 
në TV apo faqe online specifike me raportime për 
zgjedhjet, si edhe adresa personale publike të disa 
prej kandidateve gra/vajza më aktive në rrjetin 
social faceboook. 

Përzgjedhja nuk ishte e rastësishme: sipas motorit 
të kërkimit statistikor në internet në 15 faqet më 
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të vizituara shqiptare në internet, tetë janë faqe 
mediatike: faqja e Ballkanweb, Top Channel, Ikub, 
Noa, Shekulli, Tema, Shqiptarja.com. Të dhënat 
e statistikave botërore të internetit raportojnë se 
Shqipëria ka 1,815,145 përdorues interneti, kurse 
referuar statistikave të rrjetit social  facebook, 
numri i përdoruesve të këtij rrjeti në Shqipëri është 
1,220,000 me nivel penetrimi prej 40,63%.

6.2. MEDIA SOCIALE SI RISI, POR 
EDHE IMITUESE E FUSHATËS JASHTË 
TYRE
ISP përzgjodhi për monitorimin e faqeve personale 
në rrjetin social facebook për tri politikane të 
njohura që konkurruan për kryetare bashkie: 
Zamira Rami, kandidate e koalicionit të majtë në 
bashkinë Gjirokastër, Grida Duma kandidate e 
koalicionit të djathtë në bashkinë Durrës, si dhe 
Adelina Farriçi, kandidate e koalicionit të majtë 
në Mat. Zonja Farriçi rikandidonte pas drejtimit 
katër vjeçar të bashkisë Burrel, kurse zonjat Rami e 
Duma kandidonin për herë të parë. Tri përzgjedhjet 
përfaqësojnë edhe tri oferta politike të tri partive 

kryesore, Farriçi (PS), Duma (PD) dhe Rami (LSI).

Tabela ilustron treguesit kryesorë të aktivitetit 
elektoral të kryer nga tri kandidatet në analizë, 
përgjatë fushatës elektorale në rrjetin social 
facebook. Fillimisht duhet sqaruar se numri i 
votuesve në secilën prej bashkive është dukshëm 
disproporcional, ashtu edhe aksesi që banorët 
e zonës përkatëse kanë në rrjetet sociale online. 
Gjithashtu duhet theksuar se midis tri kandidateve, 
dy prej tyre kishin përvojë të mëparshme 
administrimi lokal, Farriçi si kryetare bashkie dhe 
Rami si prefekte, kurse kandidatja e tretë, Duma, ka 
përvojë aktive në komunikimin publik.

Të dhënat krahasuese tregojnë se kandidatet kanë 
diferencë të dukshme në numrin e ndjekësve në 
rrjetin social në FB. E njëjta tendencë vlen edhe 
për numrin e ndjekësve të statuseve dhe videove 
elektorale në FB. Fakti se kandidatja me numër 
rekord ndjekësish nuk rezultoi fituese mbështet 
tezën se ndikimi i rrjeteve sociale është pozitiv, por 
nuk është përcaktues në sjelljen e elektoratit. 

Referuar numrit të statuseve kandidatja Farriçi 
ka dukshëm numër të të madh në krahasim 
proporcional me dy bashkitë dhe dy kandidatet e 

Kandidatja Like Statuse Like 
statuse

Komente Replika Foto 
elektorale

Statuse 
nga 
ndjekes

Video 
elektorale

Shikues 
video

Duma 140,000 71 286,654 2,084 8 448 1,762 12 54,051

Rami 7,489 45 21,491 199 0 922 1,255 0 0

Farriçi 3,018 62 9,915 156 0 527 323 18 1,784
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tjera. Në rubrikën e replikave kandidatja Duma ka 
numër minimal, kurse dy kandidatet Rami e Farriçi 
nuk janë të përfshira, - një tregues i cilësisë së dobët 
të mesazhit profesional elektoral. Dukshëm fushata 
e 21 qershorit u bazua në imazhin elektoral, ndaj 
edhe tri kandidatet i përdoren fotot dhe imazhin për 
më shumë vëmendje dhe zgjerim auditori. Gjithsesi 
është surprizë fakti se dy kandidatet e bashkive të 
vogla kanë shumë më tepër foto sesa kandidatja e 
bashkisë Durrës. Lidhur me shpërndarjen e spoteve 
dhe videove elektorale, - ato në tërësi nuk kanë 
ndonjë vlerë tjetër përveç statistikore, pasi në tërësi 
janë komunikime marketingu.

Në tërësi raportimet në mediat sociale reflektuan 
fushatën elektorale në terren, pa arritur ta përdorin 
potencialin e medieve sociale për një fushatë 
të ndryshme, më civile dhe më aktive. Në risitë 
pozitive të media sociale është shpejtësia e dhënies 
së lajmit, përdorimi i disa formave të transmetimit 
të lajmit, lirisë së komunikimit edhe me zgjedhës, 
të cilët në rrethana të tjera janë të pamundur të 
komunikohet. Përdorimi i këtyre risive për rritje të 
cilësisë së fushatës nuk u shoqërua me elementë të 
tjerë, si për shembull, nxitjen e debatit publik midis 
kandidatëve të ndryshëm ose midis partive politike 
lidhur me problematika sociale që prekin pozitën 
e gruas në familje dhe në shoqëri, me çështje të 
barazisë gjinore apo përfaqësimit gjinor, etj.

6.2.1 Veçori të sjelljes elektorale të kandidates 
Grida Duma, Durrës.

• Megjithëse znj. Duma ishte një kandidate me 
përvojë të gjatë dhe aktive në komunikimin 
publik, fushata në rrjetin social facebook nuk 
reflekton këtë pritshmëri dhe profil të lartë 
social. Në tërësi statuset e saj janë të shkruar 
në vetën e parë, janë kryesisht njoftime 
formale për takimet elektorale të kryera ose 
takimet e radhës në kuadër të fushatës, si dhe 
përcjellin në çdo rast sloganin dhe mesazhin 
elektoral të saj. Referuar problemeve gjinore 
dhe prtishmërive për një vend prioritar të tyre 
në fushatën e kandidates Duma në Durrës, 
rezulton se nuk ka dedikime, statute, ligjërim 
elektoral apo pjesë programore që u dedikohet 
grave dhe vajzave votuese. Ato përmenden 
vetëm në kuadër të tematikeve të tjera sociale, 
siç janë çështjet e punësimit, në rreshtimin e 
grupeve sociale apo mbështetjen sociale për 
komunitetet apo grupet në nevojë. 

• Gjatë fushatës znj. Duma takoi disa grupe 
grash dhe vajzash, përfshirë grupe të mëdha 
që punojnë në biznesin fason, studentë 
apo të reja votuese për herë të parë, - por 
ligjërimi politik edhe në këto raste u dominua 
nga tema të ditës, jo specifikisht në çështjet 
më shqetësuese afatgjata të grave dhe 
vajzave. Referuar statuseve të publikuara në 
profilin e saj zyrtar, dominon ligjërimi mbi 
njoftime elektorale, mbi ftesa për mbështetje 
publike, mbi spote elektorale dhe premtime 
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të ndryshme, mbi debatet televizive me 
kandidatin rival, etj.

6.2.2 Veçori të sjelljes elektorale të kandidates 
Zamira Rami, Gjirokastër.

• Zonja Rami ka qenë prefekte e qarkut 
Gjirokastër përpara se të kandidojë për 
bashkinë e qytetit kryesor të prefekturës, 
përvojë që e ndihmoi në njohjen e 
problematikës dhe sjelljen elektorale ndaj 
tyre. Në tërësi aktivitetet e saj elektorale 
të publikuara bazohen në skema rutinë 
elektorale, - takime me zgjedhës, statuse 
të shkurtra mbi zonat e vizituara, premtime 
elektorale, komente për sondazhet elektorale 
apo grupe të veçanta të banorëve të zonës, etj. 
Midis statuseve të saj të shkurtra dhe praktike 
shpesh gjenden edhe elementë personale e 
propagandistike, siç është rasti i statusit “asgjë 
tjetër nuk mund të krahasohet me dashurinë 
që gjej midis jush”.

• Referuar problematike gjinore, znj. Rami 
ka postuar dy statuse dedikuar grave të 
shoqëruara me foto nga takimet e saj me gratë. 
Ajo nuk ka shpërndarë statuse ku të reflektohet 
programi i saj me fokus gruan apo alternativa 
ndaj saj.  Mund të dallosh një fokusim të 
tërthorte në çështje që lidhen me punësimin 
e grave në artizanat dhe turizëm familjar, por 
edhe pse ka paraqitur programin e detajuar në 
statuse të ndryshme në rrjetin social Facebook, 

nuk e ka parë të arsyeshme të ketë program 
të veçantë për gratë (nuk e ka prezantuar në 
FB, siç ka bërë për target-grupe të ndryshme si 
taksistët apo arkitektët). Ndoshta këto çështje 
i nënkupton në programin për kopshtet, 
çerdhet, turzimin dhe artizanatin. 

6.2.3 Veçori të sjelljes elektorale të kandidates 
Adelina Farriçi, Mat.

• Adelina Farriçi kandidoi duke qenë për 4 
vjet kryetare bashkie në Burrel, përvojë që 
reflektohet nga siguria me të cilën ajo paraqitet 
në trajtimin e problematikave lokale. Gjithsesi, 
në dallim nga dy rastet e tjera të monitoruara 
në zonën ku ajo kandidoi, instrumenti i 
komunikimit elektoral përmes facebook-ut 
është anësor, pasi vetë shtrirja lokale dhe 
problematike sociale atje imponon mjete të 
tjera më praktike për komunikim me qytetarët. 
Kjo gjendje specifike reflektohet edhe në 
bilancin e përdorimit, komenteve dhe vendit 
që zë fushata elektorale në faqen e saj në 
facebook.

• Në dallim nga dy rastet e tjera, znj Farriçi e ka 
përdorur FB më së shumti për shpërndarje 
të videove, spoteve, posterave, me qëllim 
sensibilizimin  për aktivitete apo si ftesë për 
ta votuar atë (në 29 statuse). Statuset e tjera 
të saj janë shumë të gjata, janë në vetë të 
tretë dhe kanë formatin e një njoftimi për 
shtyp në formën e  propagandës elektorale. 
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Për t’u theksuar është gjithashtu fakti se 
gjatë monitorimit u vu re se nga llogaria e saj 
shpërndahen shumë video  me lajmin televiziv 
mbi aktivitetin e saj  elektoral. Çështjet e 
grave nuk janë të fokusuara në asnjë status. 
Alternativat mbi to gjithashtu.

6.2.4 Rrjetet sociale dhe incidentet elektorale

• Nga tri kandidatet e marra në analizë, dy prej 
tyre u ndeshën gjatë fushatës me problematika 
të veçanta me ndikim në fushatë. Konkretisht, 
kandidatja Duma ishte më shumë se njëherë 
objekt spekulimi i lajmeve fiktive dhe 
denigruese në media, me qëllim denigrimin e 
figurës së saj publike si politikane, si kandidate 
por edhe si grua nënë dhe personalitet publik. 
Në rastin e Gjirokastrës kandidatja Rami krijoi 
lajm negativ me lajmërimin se do të bëjë 
ndjekje penale për një fotografe të stafit rival 
politik, për shkak të komentit të saj negativ në 
rrjetet sociale. Fotografja u thirr nga policia për 
të dhënë sqarime pas padisë së bërë nga znj. 
Rami. 

• Praktika të tilla, si ajo e denigrimit përmes 
rrjeteve sociale (rasti i Durrësit) ashtu edhe i 
përpjekjes për të kufizuar komentet përmes 
penaliteteve ligjore (rasti i Gjirokastrës) 
tregojnë marrëdhënien e brishtë që zgjedhësit, 
kandidatët dhe vetë publiku shqiptar vijon 
të ketë me rrjetet sociale dhe mediat e reja. 
Shqetesimi në këtë pikë ishte paralajmëruar, 

kur një muaj përpara fushatës, disa deputete 
në Kuvend ndërmorën nismën për një bazë 
të re ligjore që rregullon median online në 
raport me liritë dhe të drejtat e njeriut si dhe 
mbrojtjen e dinjitetit të personave të prekur.

6.3 MONITORIMI I MEDIEVE ONLINE: 
NEWSBOMB, LAPSI DHE TEMA 

Element i dytë i monitorimit të problematikave 
gjinore në fushatë lidhet me reflektimin e tyre në 
raportimet e medieve të reja online. Nga ekipi i ISP 
u përzgjodhën tri nga mediat më të lexuara dhe që 
patën rol aktiv gjatë fushatës elektorale lokale. Ato 
janë: Tema online, Lapsi.al dhe Newsbomb.al. 

Në përfundim të monitorimit vlen të theksohet 
një sjellje preferenciale e medieve online ndaj 
kandidateve të veçanta në garë apo ndaj 
problematikave të ngritura prej tyre. Kështu, në 
median online Newsbomb.al gjenden një numër 
i madh lajmesh, raportimesh dhe komentesh 
pozitive pothuajse për të gjitha kandidatet gra e 
vajza në fushatën elektorale. Kjo tendencë pozitive 
mund ti dedikohet edhe faktit se drejtuese e kësaj 
medie është një femër, gazetarja Anila Basha, 
në dallim nga dy gazetarët meshkuj që drejtojnë 
mediat e tjera në analizë, Mero Baze dhe Armand 
Shkullaku. 
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• Në Newsbomb.al ekipi monitorues i ISP 
evidentoi rreth 50 komente ose lajme pozitive 
për kandidaten G.Duma në Durrës, 6 shkrime 
apo raportime pozitive për kandidaten Z.Rami 
në Gjirokastër, 8 shkrime apo raportime 
pozitive për kandidaten F.Koka në Sarandë, 
16 shkrime me balancë pozitive për V.Demi në 
Shkodër, 3 shkrime pozitive për kandidaten 
A.Farriçi në Mat, si dhe 3 shkrime me theks 
pozitiv për kandidaten D.Mile në Pogradec. 
Në këtë media ka raportime të tjera me foto 
ose lajme mbi gra të ndryshme kandidate dhe 
problematika gjinore, duke qenë shumë aktive 
gjatë gjithë fushatës në këtë aspekt.

• Në median tjetër online, Lapsi.al nuk rezulton 
të ketë vëmendje të veçantë ndaj çështjeve 
apo përfaqësuesve femra në garë. Shkrimet 
gjatë gjithë fushatës janë 15 gjithsej. Një 
përjashtim nga bilanci ose sjellja e tërhequr 
bën botimi i një komenti politik pro kandidates 
Duma në Durrës nga bashkëpunëtori i afërt i 
kësaj medie, B.Haxhiu. Në këtë koment, autori 
vlerësonte se “nga të gjitha femrat e politikës 
shqiptare Grida Duma është ndryshe. Të tjerat 
sapo ngrihen në ndonjë pozitë të merituar në 
atë konkurrence burrash, fillojnë menjëherë 
që në vend të sjelljes profesionale, të shquhen 
me arrogancë, të harrojnë integritetin dhe të 
imitojnë parinë e partisë e qeverisë duke sharë 
e ofenduar më keq se mentorët e tyre. Grida 
jo. Sillet e lirë, e barabartë dhe e pavarur…”. 
Vlera e këtij komenti është për të vlerësuar më 
shumë gjetjen sesi media percepton hyrjen 

e grave dhe vajzave në garën elektorale dhe 
karrierën e tyre politike sesa profilin direkt të 
emrit të promovuar në të. Kundër këtij komenti 
për modelin e karrierës së grave/vajzave në 
politike nuk pati reagim publik.

• Media e tretë online e analizuar nga ekipi i 
ISP është gazeta Tema Online. Në tërësi kjo 
media është më aktive me lajme politike dhe 
sidomos me komente politike të ditës, përgjatë 
gjithë fushatës elektorale. Në arkivin e fushatës 
elektorale u evidentuan të paktën 34 komente 
e shkrime të gjata me subjekt gratë kandidate 
ose votuese në zgjedhje. Sjellja e kësaj medie 
ishte në kontrast të thellë: shkrime negative për 
kandidatët Duma, Ademi etj, si dhe vlerësime 
pozitive për kandidatët e mazhorancës, 
sidomos për kandidaten Bazhdari në Shkodër. 
Shumica e lajmeve negative denigruese për 
kandidatët Duma e Ademi në median qendrore 
erdhën nga kjo media, shpesh duke kaluar 
limitet etike të komunikimit dhe gazetarisë. 

Në lidhje me tematikën gjinore në fushatë media 
raporton vetëm elementët e fushatës që fokusohen 
në cështje gjinore, sidomos në fushatën elektorale 
në Tiranë. Takimet me gratë e vajzat, premtimet 
për problematika të veçanta të tyre, debati mbi 
profesionin mjekësor të kandidatit të opozitës 
(Kosova, gjinekolog) dhe batuta të shumta me 
subjekt emrat e kandidatëve dhe gratë/vajzat, janë 
dukuri dominuese e këtyre raportimeve. Pozitive 
janë botimet e apeleve politike ose deklarimeve 
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në favor të votës gjinore dhe përfaqësimit 
gjinor të bëra nga drejtues të misionit vëzhgues 
ndërkombëtar, nga kryetarja e KQZ, nga politikanë 
drejtues të fushatës (sidomos z.Rama, kryetar i PS 
dhe kryeministër), etj.

 

6.4. MEDIA E SHKRUAR: TENDENCA 
PËR FOKUSIM TË VECANTË MBI 
EMRAT DHE IMAZHIN
Elementi i tretë monitorues në raport me median 
ishte monitorimi i medieve të shkruara, midis të 
cilave u përzgjodhën gazeta Shekulli, gazeta Mapo 
dhe gazeta Panorama. Secila prej tyre është gazetë 
kombëtare dhe me audiencë të qëndrueshme. Ato 
janë gazeta ditore me pritje politike dhe elektorale 
të trefishtë, njëra me prirje të majtë, tjetra të djathtë 
dhe e treta të balancuar. 

• Në gazetën SHEKULLI, rezulton se fushata 
elektorale e kandidateve gra/vajza është 
pasqyruar në kuota minimale. Përjashtim 
bëjnë fushata specifike që lidhen edhe me 
qëndrimin editorial të gazetës, siç është 
fushata pro kandidates në Sarandë, znj. Koka. 
Në tërësi gazeta ka raportuar deklaratat 
politike të drejtuesve kryesorë të PS, PD, LSI 
lidhur me gratë, vajzat dhe politikat gjinore, 
por pa hyrë në komente dhe punime speciale. 
Në tërësi shkrimet dhe raportimet e publikuara 
në këtë gazetë u referohen kandidateve të 
veçanta gra në fushatë, editoriale të autoreve 

femra mbi fushatën, apo pasqyrim të ligjërimit 
politik referuar grave e vajzave.

• Gazeta MAPO dallon nga gazeta Shekulli 
për hapësirën më të madhe që iu kushton 
kandidateve gra e vajza në fushatë si dhe 
problematikave gjinore të përfaqësimit. 
Gjithsesi, edhe ajo, ashtu si shumica e medias 
në vend, nuk pati raportim të balancuar 
për të gjitha kandidatet në garë, por sjellje 
preferenciale mbi kandidatë të caktuar. Në 
faqet e Mapo-s gjenden disa raportime e 
komente shumë pozitive për kandidaten Duma 
në Durrës, siç gjenden edhe raportime për 
dy kandidatet në Shkodër. Edhe kjo media 
ka raportuar qëndrimet e partive referuar 
deklarimeve politike për gratë e vajzat, apo për 
çështje të veçanta gjinore dhe ligjërim elektoral 
me elementë gjinorë.

• Gazeta PANORAMA është gazeta më e madhe 
në vend, dhe me staf më të madh sesa dy 
gazetat e tjera. Për pasojë, hapësira që ajo 
i kushtoi problematikave elektorale është 
dukshëm më e madhe dhe më e balancuar. 
Shkrimet e saj, në raportim apo në komente 
editoriale, i kushtohen kandidateve specifike 
në garë, aktorëve politikë gra e vajza në 
fushatë, ligjërimit politik me elementë gjinorë, 
si dhe raportimeve denigruese që lidhen me 
elementë gjinorë në fushatë. 
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Në tërësi, në tri mediat e shkruara të marra 
në monitorim, vërehet mungesa e dukshme e 
editorialeve dhe shkrimeve profesionale që lidhen 
me problematikat gjinore, pikëpamjet gjinore 
dhe pritshmëritë e votës gjinore. Në rastet e 
përfshirjes së elementëve gjinorë dhe të dhënave 
statistikore për gjinitë në fushatë, këto media 
u janë referuar kryesisht fjalimeve elektorale të 
liderëve kryesorë politikë ose vetë kandidatëve në 
fushatë, deklarimeve të ekipeve monitoruese apo 
diplomatëve të huaj, dhe jo vëzhgimit nga stafi 
redaksional. 

• Në funksion të fushatës pozitive ose negative, 
media e shkruar reflektoi sjelljen zgjedhore të 
brishtë në vend, - publikimin pa verifikim të të 
gjitha akuzave të palëve kundërshtare adresuar 
grave apo bashkëshorteve të politikanëve 
kryesorë. Në listën e gjatë të kandidateve për 
kryetare bashkie apo për këshillin bashkiak, 
mediat i kushtuan rëndësi dhe vëmendje 
vetëm disa prej kandidatëve preferencialë 
në qendrat kryesore të prefekturave, siç janë 
kandidatet në Shkodër, Durrës, Gjirokastër 
etj. Ato u ftuan të flasin, të japin intervista, të 
pyeten për opinione të ditës, si dhe aktivitetet 
e tyre zunë vend prioritar në raportimet gjinore 
gjatë gjithë fushatës. 

• Një tipar i raportimit të medias është tendenca 
e ilustrimit të figurës së kandidateve gra e 
vajza në aspekte femërore të tyre dhe jo në 
aspektin profesional, aftësisë dhe pritshmërive 
në rast fitoreje për miradministrimin e bashkisë 

përkatëse. Përpjekja për të kërkuar tek secila 
kandidate modelin pozitiv të gruas në politikë, 
modelin e nënës, modelin e humanistes, 
modelin e qytetares së parë ose anasjelltas, 
modelin negativ në politikë, modelin negativ të 
nënës apo qytetares aktive, - la në hije debatin 
real mbi programet dhe vizionin e tyre konkret 
për zhvillimin e bashkive respektive.

• Media, pavarësisht llojit të medias apo 
preferencës elektorale, ka qenë vlerësuese 
ndaj të gjitha rasteve pozitive të sjelljes 
elektorale, sidomos për rastin e Shkodrës, 
ku dy kandidatet femra ofruan një fushatë të 
ndryshme pozitive në raport me zonat e tjera 
të vendit. Dy kandidatet, Ademi e Bazhdari 
pranuan ftesat për pjesëmarrje në çdo debat 
publik dhe zhvilluan së paku katër debate 
publike midis tyre, - një praktikë që aplikohet 
për herë të parë në këtë masë në Shqipëri dhe 
që bën pjesë tek risitë pozitive të fushatës. 

6.5 MEDIA VIZIVE: RENDJA PAS 
DEBATIT DHE PROFILIT TË LARTË 
POLITIK
Elementi i katërt monitorues nga ISP në fushatën 
elektorale të 21 qershorit lidhej me mediat vizive. 
Nga ekipi i ISP u përzgjodhën katër nga emisionet 
në katër prej stacioneve më të shikuara dhe 
profesionale televizive: emisioni “Opinion” në 
TV Klan, emisioni “Top Show” në Top Channel, 
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emisioni “Studio e Hapur” në Neës24 si dhe 
emisioni “Të paekspozuarit” në Ora News. 

Referuar analizës konkrete, rezulton se në mediat 
vizive pati tendencë të ndryshme nga media e 
shkruar apo online, për të tërhequr dhe zhvilluar 
debate politike midis kandidatëve në fushatë, për 
të ftuar e debatuar me kandidatet gra/vajza në 
bashkitë kryesore të vendit, si dhe për të promovuar 
standarde më të larta debati e problematike. Media 
televizive është më aktive sesa media e shkruar për 
shkak të transmetimit direkt, ndaj edhe përzgjedhja 
e tematikës, emrave dhe komenteve është 
dukshëm më protokollare dhe e rastësishme.

• Konkretisht, në emisionin Opinion të 
gazetarit Blendi Fevziu, u organizuan debate 
të shumta politike në nivelin e drejtuesve 
kryesorë politikë dhe pak ose aspak debate 
me kandidate gra/vajza dhe problematika 
gjinore. Një emision u fokusua me kandidaten 
e bashkisë Durrës, G.Duma, një tjetër tematikë 
preku sjelljen dhe ligjërimin politik gjinor në 
fushatë, pjesa tjetër përbëhej nga të ftuar e 
tema të tjera, ku midis sekuencash gjendeshin 
edhe elementë gjinorë.

• Në “Studio e Hapur” të drejtuar nga gazetarja 
Eni Vasili, u organizuan të paktën dy debate 
elektorale me të ftuar kandidatë potencial 
për bashkitë, siç ishte debati midis dy 
kandidateve Ademi e Bazhdari (Shkodër), 
debati midis kandidatëve Rami e Kokalari 
(Gjirokastër), debati midis kandidatëve Mile e 
Kapri (Pogradec), si dhe emisionet e debatit 

me kandidatë të veçantë, siç ishte rasti i 
kandidates Duma (Durrës). Nuk pati emisione 
specifike mbi gratë dhe vajzat në fushatë 
dhe as problematikat politike dhe elektorale 
që lidhen me pozitën dhe çështjet e grave/
vajzave. 

• Në emisionin “Top Show) të drejtuar nga 
gazetari Alban Dudushi, u organizuan 
gjithashtu speciale elektorale, por në asnjë rast 
midis dy kandidateve gra/vajza ose ku njëri 
prej kandidatëve ishte grua. Disa përpjekje 
për debate të këtij niveli nuk rezultuan 
me sukses, gjithsesi hera-herës në studio 
merrnin pjesë gazetare të shtypit të shkruar, 
nxitëse në ndërhyrjet e tyre të promovimit 
të problematikeve gjinore dhe përfaqësimit 
gjinor. Gjithashtu tematika të tilla prekën edhe 
intervistat me drejues të rëndësishëm politikë 
apo penale ekspertësh që lidhen me zgjedhjet.

• Në emisionin “Të paekspozuarit” të drejtuar 
nga gazetari Ylli Rakipi, nuk ka pasur debate 
politike midis kandidateve gra/vajza, por ka 
pasur vazhdimisht elementë të përfaqësimit 
gjinor dhe elektoral, sidomos në kronikat 
zgjedhore që shoqëronin skenarin e emisionit, 
si dhe të debatin e të ftuarve në studio. Një 
përvojë pozitive e këtij emisioni ishte përpjekja 
për të zhvilluar një debat midis grave me 
profil të lartë politik, si ilustrim i një politike 
ndryshe. Emisioni u realizua me pjesëmarrjen 
e politikanëve Leskaj, Doda, Kodheli e Bregu, - i 
vetmi i këtij lloji në prag të fushatës fushatës 
elektorale.
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Në fushata elektorale në Shqipëri ligjërimi politik 
i kryetarëve të partive është përcaktues për 
cilësinë e debatit dhe vendin që ata duan që të 
zënë prioritetet dhe programet politike. Referuar 
problemeve gjinore ligjërimi politik merr vlerë të 
dyfishtë: sepse shpreh shkallën e ndërgjegjësimit 
dhe të angazhimit të liderëve kryesorë politikë, 
dhe së dyti, sepse nga niveli i investimit të 
liderëve përcaktohet edhe vendi në vendimmarrje 
(kandidatë për kryetarë dhe kandidatë në listën për 
këshillat bashkiakë) që ata u njohin grave/vajzave. 

Misioni vëzhgues i ODIHR/OSBE dhe Dhoma 
Zgjedhore ishin kritike në lidhje me rolin dominues 
që liderit politikë kryesorë patën në fushatë në 
raport me vetë kandidatët në garë për kryetarë 
bashkie. Në raportin ndërkombëtar mbi zgjedhjet 
theksohej se “fushata u dominua nga kryetarët 
e partive kryesore të vendit dhe u përqendrua 
gjerësisht në çështjet sociale dhe ekonomike të 
tilla si rritja ekonomike, zhvillimi infrastrukturor, 
shëndetësia, arsimi, punësimi i të rinjve dhe taksat, 
të cilat deri tani mbeten kompetencë e qeverisë 
qendrore”. Pra, në vlerësimin për problematikën 
direkt gjinore dhe votën e grave nuk pati referim 

LIGJËRIMI POLITIK I KRYETARËVE 
TË PARTIVE KRYESORE

7

të drejtpërdrejtë dhe as axhendë prioritare, 
megjithëse për shkak të sistemit të ri të promovimit 
përmes kuotave dhe numrit të madh të zgjedhësve 
që ato përfaqësojnë, sjellja dhe ligjërimi do të duhej 
të ishte i ndryshëm.

7.1 RAMA-BASHA-META, - GRATË, 
“PJESA MË E MIRË E SHOQËRISË”
ISP monitoroi edhe ligjërimin elektoral të tre 
kryetarëve të tri partive kryesore (PS, PD, LSI), në 
raport me problematikën gjinore dhe përfaqësimin 
e grave/vajzave në vendimmarrjen politike. për 
shkak se edhe në këto zgjedhje nuk pati debat 
direkt publik midis liderëve politikë, atëherë 
ligjërimi i tyre mund të analizohet në kontekstin 
e vendit dhe publikut që i adresohet, kryesisht 
në takime elektorale apo raste të prezantimit të 
kandidateve gra/vajza për bashkitë respektive. 

Në vlerësimin e secilit prej tyre, në çdo rast të 
ligjërimit (mitingje, takime me gratë/vajzat, 
intervista televizive, etj), kandidatet gra e vajza, si 
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dhe votueset gra/vajza vlerësohen njësoj, si pjesa 
më e mirë e shoqërisë. Përcaktimi mbetet subjektiv 
për sa kohë përdoret në fushatë elektorale dhe për 
sa kohë vetë liderit kanë kandiduar në zgjedhje 
shumë më tepër kandidatët nga gjinia tjetër sesa 
nga gratë/vajzat. 

Ata u fokusuan më shumë në ligjërimin e tyre, tek 
cilësitë e veçanta drejtuese për gratë/vajzat dhe 
tek çështjet që lidhen më gruan si votuese sesa 
tek problematike gjinore në politikë e shoqëri. 
Secili kryetar kreu vizita në biznese fasone me 
përqendrim të numrit të grave punëtore, secili 
organizoi takime kombëtare e lokale më gratë e 
vajzat aktiviste dhe votuese, secili adresoi apele 
publike për pjesëmarrje më të madhe të grave e 
vajzave në zgjedhje dhe secili e vlerësoi kandidaten 
e forcës së vet politike (rastet e kandidatëve 
gra/vajza) modelin më të mirë për qeverisjen e 
ndershme dhe humane të bashkisë. Në funksion të 
retorikës, marketingut dhe imazhit elektoral, secili 
prej tyre përdori pa kursim të gjithë aksesorët e 
retorikës; metaforat, sofizmat (pro/kundër),  gjuhën 
e drunjtë, neologjizmat apo provokimin. 

Dy  liderët  e partive kryesore në vend, Edi Rama 
dhe Lulzim Basha nuk i qëndruan besnike retorikës 
mbi gratë sipas klishesë i majtë/i djathtë. Ata e 
përdorën retorikën mbi gratë  për t’u dalluar me 
anë të saj, për të rritur profilin e vetes dhe ulur 
profilin e rivalit politik. Ata përdorën metaforën, 
sofizmat (pro/kundër) me njëri-tjetrin për të ftuar 
zgjedhësit për të votuar kandidaten që përfaqëson 
partinë që drejtojnë apo për të ndërtuar imazh 

negativ  mbi kandidaten e partisë kundërshtare. 
Shpesh herë, këtë e bëjnë edhe duke përdorur 
një retorikë seksiste. Kështu, koncepti për gratë 
kandidate mbetet i njëjtë, si për të djathtën ashtu 
edhe për të majtën, - secili mendon se gratë 
kandidate të partisë së tyre janë pozitive, gratë 
kandidate të partisë rivale janë negative. E parë 
kështu, kemi të bëjmë më shumë me një ligjërim 
elektoral dhe përjashtues gjinor sesa një ligjërim 
politik të qëndrueshëm dhe përfshirës gjinor.

Dy palët përdorën si simbolikë të keq-drejtimit të 
partisë kundërshtare një grua (Suden), një drejtuese 
e skemave piramidale te vitit 1996-1997, e cila 
në thelb ishte gruaja e vetme në një listë të gjatë 
burrash që organizuan e drejtuan firmat piramidale 
në atë periudhë. Logjika e partisë rivale ishte për 
ta, logjikë e Sudes, dhe qytetarët mbështetës për 
këto alternativa, automatikisht si klientët e saj. 
Cilësimi simbolik negativ duke përdorur emrin e 
Sudes u thellua dukshëm në ligjërimin politik saqë 
për shembull, Rama (takimi në Lezhë) tha se “as 
Sudja në qoftë se do të drejtonte sot PD, nuk do 
të bënte një fushatë më qesharake  dhe nuk do t’i 
merrte njerëzit për budallenj sa ç’po i merr Luli” dhe 
Basha (Korcë) iu përgjigj “Rama është vëllai binjak i 
Sudes, në një piramidë të madhe e mashtrimin. Edi 
Sudja premtoi ulje të çmimit të energjisë, por i rriti. I 
plaçin sytë atyre që nuk shohin varfërinë. Ju mbestë 
në fyt atyre që kanë lënë pa bukë qytetarët, ata që 
sigurojnë nga mashtrimi”.
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7.1.1 Rama: Gratë i kthejnë burrat në drejtimin 
e duhur

PS dhe kryetari i saj Edi Rama e shohin çështjen e 
barazisë gjinore si pjesë të identitetit të së majtës, 
si dhe votën e grave/vajzave si votë e qëndrueshme 
e platformave sociale që premton e majta. Në 
funksion të saj strategjie ata kandiduan shumë me 
tepër se çdo parti politike gra/vajza për postin e 
kryetarit të bashkisë, këshillave bashkiakë, si dhe 
emëruan numër rekord gra ministre në kabinetin 
qeveritar pas 2013. Shpesh ligjërimi gjinor i zotit 
Rama është aq i avancuar në vlerësimin superior 
ndaj grave/vajzave sa kalon në skajin tjetër, bëhet 
diskriminues për meshkujt. I lexuar në kontestin 
elektoral kjo nuk përbën shqetësim të madh 
diskriminues, por është një tipar që në thelb, në 
perspektivën dhe cilësinë përfaqësimit gjinor më 
shumë krijon sesa zgjidh probleme. 

Disa nga deklarimet elektorale në raport me gruan/
vajzat dhe angazhimet politike gjinore të zotit Rama 
në fushatën elektorale janë:

Rama ne Roskovec (10/6):  
Majlindën e kemi vendosur jo vetem se është grua, 
por se nuk ka më burrë se ajo këtu në Roskovec. Se 
kështu për të bërë karshillëk përballë shtëpisë, burrat 
janë të vetmit, por kur shkojnë në shtëpi e mbyllet 
dera, ata e dijnë…

Rama në Burrel (8/6):  
Shembulli i Adelinës duhet t’i frymëzojë të gjithë 

zgjedhësit e zgjedhëset e Klosit që të heqin dorë 
nga burra pa sy, pa veshë, pa zemër, pa tru dhe të 
votojnë dhe ata një grua ,Valbonën ,në mënyrë që 
edhe në Klos të fryjë era e ndryshimit që ka filluar 
të fryjë këtu në Burrel dhe kjo do të jetë era që do të 
përfshijë të gjithë bashkinë e re të Matit. 

Rama në Klos (8/6):  
“Unë besoj se Klosi më 21 qershor ka një mundësi që 
pas kaq shumë vitesh nën sundimin e burrave pa sy, 
pa veshë, të zgjedhin një grua që ju e njihni vetë, që 
eshte lindur, rritur dhe ka punuar këtu, duke qenë 
pranë jush.

Rama në Shkodër (10/6):  
“Shkodra ka një specifikë, është garë midis dy 
zonjash që janë pjesë e këtij komuniteti dhe duhet 
vlerësuar gara për atë që janë dhe për atë që thonë 
që mund të bëjnë. Nuk kam asgjë për të thënë për 
kandidaten që Keti ka përballë sepse nuk e njoh, e 
di që ka qenë deputete e parlamentit, nuk ia mbaj 
mend as figurën se nuk ka thënë ndonjë gjë siç na ka 
mbet në mend Jozefina. Por për çfarë duhem, këtu 
flitet për kryetaren e Bashkisë dhe jo një komshi për 
të pirë kafe apo lidhur krushqi”?

Rama në Pogradec (15/6):  
“zgjedhja nuk është vetëm mes një kandidati të 
ASHE dhe një të PD, por është mes një pelivani dhe 
një gruaje që ka treguar se di ta shohë qytetin me 
sytë e të ardhmes, një njeriu që ka treguar se di 
të jetë për ju dhe me ju. 21 qershori është dita kur 
çdo grua duhet të dalë nga shtëpia të marrë dhe 
një shoqe dhe të vulosë me dorën e saj vendimin e 
madh emancipues që kanë marrë PS dhe LSI, jo si 

“
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dy parti, por si një fuqi e vetme e madhe drejtuese e 
këtij koalicioni, për të barazuar gratë dhe burrat në 
këshillat bashkiakë”.

Rama në Gjirokastër (10/5):  
“Ne jemi shumë krenarë që Flamuri, ashtu si dhe 
Stefan Çipa në Sarandë, e kuptuan që forca e 
gruas është e papërballueshme dhe iu nënshtruan 
pushtetit të një gruaje, duke iu vënë në dispozicion....
Gjysma është e garantuar që nuk do të vazhdojë 
në traditën e vjetër të këshillave bashkiak me 
sherre burrash dhe me historira burrash, por do 
të imponohet me votën për të mirë e qytetit të 
Gjirokastrës”

Rama në Mirditë (19/5):  
“Gratë nuk duhet ti lënë burrat në drejtimin e gabuar. 
Në qoftë se burri është demokrat në rregull, ta tundi 
shkopin e flamuri të PD sa të dojë, por vota më 21 
qershor nuk është votë për SHQUP-in. Maksimumi 
bashkë me burrin në drejtimin e duhur për Ndrecën. 
Burri le të iki në drejtim të gabuar, gratë votën 
Ndrecës se boll e kanë marrë në qafë këtë vend”

7.1.2 Basha: Vetëm kandidatet gra të PD, model 
administrimi

PD dhe kryetari i saj Basha u fokusuan shumë 
tek familja, dinjiteti, punësimi, - cështje që prekin 
indirekt problemet gjinore, por për shkak se në 
Shkodër e Durrës u përfaqësuan me dy kandidate 
gra, sidomos në këto qytete përdorën ligjërim 
politik gjinor për të nxjerrë në pah cilësitë e tyre 

prioritare ndaj pjesës tjetër gjinore. Në tërësi PD nuk 
konsumon shumë retorikë e ligjërim mbi cëshjet 
gjinore dhe gratë, por i fokusohet problemeve 
sociale, duke nënkuptuar se pasojat negative do 
bien mbi familjet, gratë/vajzat dhe të rinjtë.

Disa nga deklarimet elektorale në raport me gruan/
vajzat dhe angazhimet politike gjinore të zotit 
Basha në fushatën elektorale janë:

Basha në Shkodër(14/6):  
Voltana Ademi është arsyeja më e mirë është bija e 
Shkodrës, ekspertja e shqyrtuar e pushtetit vendor. 
Ajo do jetë zëri i qytetarëve siç ka qenë në parlament. 
Keti Bazhdari, vegël e madhe e verbër e oligarkisë 
Rama-Meta.

Basha në Durrës (15/5): 
Oferta jonë e re ka pasur disa personalitete mbi 
të cilat është bazuar njëri  mbi dinjitoz se tjetri por 
zgjedhja e PD-së dhe aleatëve tanë pa asnjë rezervë 
shkon  tek një vajzë bijë dhe nënë Durrësi, tek një 
fytyrë emblematike e nisjes së re të demokratëve, tek 
një intelektuale e kalibrit evropian, akademike dhe 
politikane e dashur dhe e admiruar administratore 
e sprovuar, bija juaj, kandidatja juaj dhe kryetarja e 
ardhshme e bashkisë së Durrësit”.

Basha në Durrës (5/6:  
Koha për ëmbëlsirën, pas tetë viteve groshë. E keqja 
me Vangjushin, e mira me Gridën!

Basha në Durrës (30/5): 
E dimë mirë ne se sa i do gratë Edi Rama, e dinë 
familjet e Brunilda Mekës që e çoi drejt vetëvrasjes 

“
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kur e hoqi nga puna, e di familja e asaj zonjës tjetër 
që ra në korrent sepse ia kishte shkyçur korrentin, 
megjithëse e kishte fëmijën me azmë. E dinë gratë 
kryefamiljare që rrisin jetimë, sepse burrat i hoqën 
nga puna dhe u mori edhe jetën me vetëflijim, nga 
Rrogozhina në Tale të Lezhës. I përdori gratë për të 
hequr rivalët e tij në parti dhe pastaj i detyroi gratë 
që të jepnin dorëheqjen që të fuste kriminelët në 
parlament. Ky është Edi Rama dhe respekti i tij për 
gratë”.

7.1.3 Meta: Shqipëria ka nevoje për gratë dhe 
vajzat

LSI dhe kryetari i saj Meta nuk shquhen për retorikë 
konfliktuale dhe skajore elektorale. Ata synojnë 
elektoratin pragmatist dhe në këtë kuptim, ligjërimi 
i tyre bazohet në këtë strategji, drejt këtij elektorati. 
Kjo ishte arsyeja që Meta i qëndroi përdorimit klasik 
të retorikës për gruan nga e majta, të barazisë 
midis gjinive përballë shanseve  për punësim, si  
një mënyrë që e largon atë nga varfëria dhe rrit 
barazinë e saj në familje.

Disa nga deklarimet elektorale në raport me gruan/
vajzat dhe angazhimet politike gjinore të zotit Meta 
në fushatën elektorale janë:

Meta në Vorë (16/6):  
“Deri në 2017-ën, nuk do të ketë grua dhe vajzë në 
Vorë që nuk do të ketë vendin e punës nëse do të 
punojë” 

Meta në Tiranë (18/6):  
“Do të kemi një barazi të plotë gjinore në këshillat 
bashkiake. Për LSI, punësimi ka qenë dhe mbetet 
prioritar; puna, arma më e sigurt për të çrrënjosur 
varfërinë. Shqipëria ka nevoje për gratë dhe vajzat”. 

Meta në Tiranë (17?6):  
“Në 2017 do të jenë 50% gra në Parlament. T’i themi 
”po” të fortë ndryshimit! Punësimi, angazhimi ynë, 
prandaj është interes i veçantë sidomos i grave, i 
nënave, i vajzave kudo ku janë, për të mbështetur 
këtë reformë të rëndësishme, sepse janë gratë dhe 
nënat  anembanë Shqipërisë e vuajnë  më shumë 
nga mungesa e këtyre investimeve, shërbimeve 
që duhet të ofrojë  pushteti vendor ndaj dhe ato të 
mbështesin  me votë këtë reformë”.

“
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Ekipi i ISP zhvilloi disa intervista me fokus 
përfaqësimin e grave dhe vajzave në fushatën 
elektorale, kandidimin dhe problematikat e 
tyre, rolin e grave në procesin e administrimit 
zgjedhor, si dhe raportin e tyre me partitë politike 
mbështetëse. 

8.1 GRATË DREJTUESE TË FUSHATËS, 
- RISI E ZGJEDHJEVE 2015
Në zgjedhjet 2015 një numër rekord grash dhe 
vajzash ishin drejtuese të fushatës elektorale në 
bashki të ndryshme. Rritja e numrit të grave në 
Kuvend dhe në kandidimet për bashki ose këshillat 
bashkiakë ndryshoi edhe sjelljen e partive politike, 
duke krijuar ekipe sa më përfaqësuese dhe me 
imazh pozitiv në menaxhimin elektoral të fushatës. 
Kjo ishte edhe një ndër arsyet që politikane gra/
vajza drejtuan fushata elektorale në bashki nga 
Shkodra, Lezha, Durrësi, Lushnja, Tirana dhe deri në 
Vlorë, Pogradec e Gjirokastër.

GJETJET KRYESORE NË PËRCEPTIMIN 
E GRAVE/ VAJZAVE DREJTUESE  
NË POLITIKE

8

Pjesë e anketimit ishin disa politikane drejtuese të 
fushatës elektorale lokale. Konkretisht, u intervistua 
Englantina Gjermani (PS), ministre dhe drejtuese 
e fushatës elektorale në bashkinë Lushnje, Jorida 
Tabaku (PD) deputete dhe drejtuese e fushatës 
elektorale në Tiranë, Vjollca Braho (PDIU) drejtuese 
e fushatës elektorale në Tiranë. Secila prej tyre u 
pyet për të njëjtat çështje. Vlerësimet që ato dhanë 
reflektojnë dukshëm pozicionin e partive politike 
respektive, si dhe vetëvlerësimi maksimal që ato 
kanë për veten e tyre. 

Secila nga tri gratë politikane të marra në intervistë 
kanë pasur përvoja të tjera elektorale në organizim 
fushatash, në kandidim personal ose në përballje 
me problematika elektorale. 

8.1.1 Gratë politikane, besim e prioritet për 
gratë në vendimmarrje

• Zonja Gjermeni nuk sheh asnjë pengesë për 
shkak të gjinisë që përfaqëson, në organizimin 
dhe drejtimin e fushatës elektorale në 
Lushnje. Ajo mendon se specifikisht në këtë 
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zonë është krijuar tashmë një traditë pozitive 
bashkëpunimi edhe në aspektin gjinor. Madje 
ajo shprehet se gratë e vajzat e kësaj zone 
elektorale janë aktive dhe mbështetëse të 
mëdha, pjesëmarrëse në numër të lartë edhe 
në aktivitete elektorale. Në fakt, referuar të 
dhënave zyrtare për pjesëmarrjen në zgjedhjet 
e 21 qershorit në bashkinë Lushnje vota e 
grave/vajzave zuri vetëm 39.6% të totalit të 
votuesve, ndaj 60.4% të votuesve meshkuj, pra 
një diferencë prej 20.8% ose 5% më e lartë sesa 
diferenca në rang kombëtar.

• Lidhur me sfidat gjatë fushatës, znj. Gjermeni 
mendon se ato janë të njëjta si për gratë ashtu 
edhe për burrat, por shef diferencë midis 
gjinive në aspektin e ofrimit të zgjidhjeve. 
Konkretisht ajo shprehet se “mënyra se si ne 
i përqasemi zgjidhjes dhe menaxhimit të tyre 
janë të ndryshme”.  Gjermani beson se ajo vetë 
ka edhe përgjegjësinë që si grua, të ndikojë në 
“thyerjen e steriotipeve të krijuara për gratë në 
politikë apo në vendimmarrje”. 

• Në të njëjtën linjë vlerësimi kritik gjinor gjendet 
edhe drejtuesve e fushatës së PD Tiranë, 
deputetja Tabaku. E intervistuar nga ISP zonja 
Tabaku referuar sfidave mendon se janë të 
njëjta dhe nuk sheh dallim midis femrës apo 
meshkujve,  por bëhet më konkrete kur kritikon 
ashpër fenomenin e patriarkalizmit në shoqëri. 
Sipas saj, “është mjaft e vështirë të bindësh 
një grup personash që duan të bisedojnë me 
“burra” por kjo vetëm se më ndihmon për të 

përforcuar “luftën” time për të maksimizuar 
votat. Besoj, se është e kuptueshme që kur një 
personi i vendos përpara një zgjedhje të mirë 
dhe një të keqe, ai do të zgjedhë të mirën edhe 
sikur këtë të mirë t’ia ofrojë një grua apo jo?!”.

• Edhe drejtuesja e PDIU, Vjollca Braho mendon 
se drejtimi i fushatës nga gratë është hap 
shumë i rëndësishëm “jo vetëm për  paqen 
sociale që përcjellin, por edhe për të treguar 
vitalitetin e tyre në përparimin e përbashkët”. 
Ajo thekson se nuk “kam bërë asnjë dallim se 
po merrem me një burrë apo me një grua, por 
kam synuar të dalloj vlerat”, duke vlerësuar 
kriterin e vlerave dhe jo të përkatësisë gjinore. 
Në fakt, në të gjithë intervistën e saj drejtuesja 
e shtabit elektoral të PDIU në Tiranë, Vjollca 
Braho, njëherësh edhe kryesuese e listës 
së kandidatëve për në këshillin bashkiak, 
rezervon teza e përcaktime standarde për 
një aktiviste të njësuar me partinë politike. 
Megjithëse PDIU nuk ka asnjë deputete femër 
në grupin e saj parlamenatr, Braho mendon se 
prurjet e grave në parti janë të mëdha kryesisht 
nga komuniteti çam. 

8.1. 2 Shërbimi ndaj komunitetit? Gratë e bëjnë 
më mirë....

• Lidhur me programet dhe axhendat gjinore 
në fushatë, zonja Gjermeni shprehet se 
“duke qenë se gratë për nga natyra e tyre 
përkujdesëse dinë të evidentojnë elementë 
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që lidhen me planifikimin, strehimin dhe 
transportin si dhe e ndjejnë më së shumti 
nevojën e gërshetimit të ofrimit të shërbimeve 
publike si pastrimi, transporti, furnizimi 
me ujë, kanalizimet, krijimi i hapësirave të 
gjelbra dhe këndeve rekreative, kopshteve, 
çerdheve, shkollave, kinemave, e kanë ndoshta 
më të thjeshtë përqasjen e mbitheksimit të 
dimensionit qytetar. Por po ashtu si kandidatet 
gra edhe kandidatët burra kur diskutohet 
për fushatë elektorale në zgjedhje lokale e 
përcjellin dimensionin qytetar si pjesë të 
platformave të tyre politike dhe vizionit të tyre 
administrativ”.

• E pyetur mbi veton e saj të mundshme 
në fushatë ministrja Gjermeni përcakton 
axhendën e përfaqësimit gjinor. Sipas saj, 
veto e vetme e saj është në “përfshirjen dhe 
angazhimin e sa më shumë grave në fushatë 
në pozicione drejtuese brenda struktura 
vetë partisë, në organizimin e takimeve për 
gratë dhe mbi të gjitha në përzgjedhjen 
e kandidateve gra dhe vajza në Këshillin 
Bashkiak me eksperiencë dhe që e duan 
qytetin ku jetojnë për të sjellë më të mirën”. 
Edhe Braho bën lidhje midis sfidës së 
përgjithshme dhe rolit të gruas në zgjidhjen 
e tyre. Sipas saj, veto e vetme e saj do të 
ishte punësimi dhe normaliteti në qytet, por 
bën kujdes të theksojë se “për të arritur këtë 
objektiv gruaja mbetet padyshim një motor i 
rëndësishëm, pasi gratë kanë aftësinë e madhe 
ta shohin qytetin si familjen e  tyre dhe të 

ofrojnë këtë përkujdes”. Tek Tabaku nuk ka 
vend për veto specifike dhe aq më tepër veto 
për shkak të gjinisë që përfaqëson, por ka vend 
për prioritet thelbësor shërbimin më cilësor 
ndaj qytetarëve dhe standarde më të larta 
qeverisjeje lokale.

• Zonja Gjermeni shikon vështirësi në ruajtjen e 
balancës midis punës dhe familjes, politikës 
dhe aktivitetit familjar, madje mendon se për 
shkak të këtyre angazhimeve i hyn në pjesë 
familjes dhe ndjen mungesën tek fëmijët. 
Njësoj mendon edhe deputetja Tabaku.  Lidhur 
me balancën e raporteve politikë – familje, ajo 
thekson se “raporti i qetësisë dhe angazhimit 
familjar është më i pakët përkundrejt 
angazhimit në fushatë dhe takimeve gjatë ditës 
është në raport të zhdrejtë”. 

8.1.3 Gratë në media: Gratë në politike më 
shumë partiake sesa civile

Ekipi i ISP intervistoi dy nga gazetaret më të njohura 
në trajtimin e çështjeve politike dhe gjinore, 
gazetaren Mimoza Koçiu (ABC News) dhe gazetaren 
Rezarta Delisula (Gazeta Shqiptare). Secila prej tyre 
ka qenë aktive në fushatë, por edhe në debatet 
publike për më shumë përfaqësim gjinor dhe për 
rritjen e nivelit të cilësisë së përfaqësimit në vend. 

• Në vlerësimet rreth fushatës, temave, rolit të 
grave kandidate, mënyrës së kandidimit të 
tyre në zgjedhje apo e hartimit të listave për 
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këshillat bashkiakë, modelit politik që gratë 
politike kanë krijuar, etj, secila prej tyre ndan 
pikëpamje të ndryshme. Për Koçiun fushata 
dhe sidomos zonjat në garë “po krijojnë, jo pa 
vështirësi një standard që mund të shërbejë si 
model për zgjedhjet e ardhshme”. Ajo vlerëson 
fokusimin e garës tek problematika lokale dhe 
specifikon garën e grave në Shkodër e Durrës 
si modele pozitive. Ndryshe mendon Delisula, 
sipas të cilës fushata në fillim ishte pozitive, por 
më pas “përballja mes kandidatëve më duket 
më e lodhshme, me premtime hiperbolike, të 
pambajtëshme dhe ndryshe nga premtimi I 
maxhorancës, më agresive”.  

• Lidhur me kuotat gjinore në zgjedhje, Koçiu 
e sheh barazinë e përfaqësimit si “një arritje 
e jashtëzakonshme dhe më vjen mirë që 
Shqipëria bëhet pararojë në këtë drejtim” 
duke qenë e bindur se me më shumë gra 
në vendimmarrje, qeverisja lokale do jetë 
më ndryshe. Nga ana saj Delisula është më 
skeptike, dhe sjell shembullin e një praktike 
të kaluar balance gjinore, që nuk dha ndonjë 
efekt pozitiv. Ajo mendon se partitë kanë 
respektuar kuotat vetëm në kandidim dhe 
shpreson se në përfundim të zgjedhjeve të ketë 
vërtetë barazi gjinore në vendimmarrje. 

• Të pyetura për njohjet e tyre mbi listat e 
kandidimit, cilësinë e grave në lista, Koçiu 
është konfirmuese për pjesën më të madhe 
të tyre dhe i vlerëson si kandidate që “nuk 
dorëzohen lehtë”, kurse Delisula sheh dy 

kategori, disa me kontribute për qytetin dhe 
disa me kontribute vetëm për partinë politike 
që i ka propozuar. Të dyja bashkohen në 
vlerësimin kritik se ka shumë prurje politike 
dhe pak nga shoqëria civile dhe se mekanizmi 
i zgjedhjes brendapartiake nuk është 
transparent e demokratik.

8.1.4 Gazetaret: programeve partiake u mungon 
problematika gjinore 

• Një element i rëndësishëm i anketimit ishte 
vlerësimi për fushatat e kandidateve femra 
në disa bashki. Në këtë pikë Koçiu sheh si risi 
sjelljen e disa prej kandidateve si dhe faktin se 
“ka më shumë zonja në stafet mbështetëse”, 
kurse Delisula është më kritike. Ajo thotë se 
“nga programet e kandidatëve, që kam lexuar 
shumë prej tyre, më shumë janë burrat që 
flasin për gra që do punësohen, gra që do 
të ndihmohen ekonomikisht”. Për më tepër 
ajo shton se “duket se edhe këtë fushatë 
kandidatët e kanë kuptuar mirë që vazhdon 
të funksionojë votimi familjar jodemokratik, 
ku gruaja në mentalitet duhet të votojë për 
atë që thotë burri, përderisa shohim pak 
rreshta në programet e tyre për gratë, madje 
disa (kandidatë, parti) as nuk i kanë fare të 
përfshira”. 

• Kritikës për mungesës së problematikave 
gjinore në programe i bashkohet edhe Koçiu, 
por duke e mirëkuptuar këtë “për shkak të 
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problematikave emergjente që kanë bashkitë 
e reja të shumëfishuara në territor”. Ajo 
evidenton risi programore debatin elektoral 
mbi konceptin e buxhetit gjinor, dhe e sheh 
atë si “një garanci se këndvështrimi gender 
do jetë që tek planifikimet vjetore që do bëjnë 
bashkitë e reja”. Për Delisulën qartë nuk “ka 
fokus në çështjet gender dhe për fat të keq 
ofertat e kandidatëve në vend që të stimulonin 
idetë e grave apo bizneset e tyre ti favorizonin 
në taksim, i ofrojnë vetëm punë te fasonët 
rrobaqepësi apo qepje këpucësh”. 

8.1.5 Administrimi zgjedhor: Debati, mbi raporte 
gjinore apo profesionale

Element tjetër me rëndësi në profilizimin e rolit 
të grave dhe vajzave në procesin elektoral të 
21 qershorit është raporti i tyre me procesin 
e administrimit zgjedhor. Për këtë ekipi i ISP 
kontaktoi dhe intervistoi disa përfaqësuese partiake 
në KZAZ Tiranë e Paskuqan. Ato janë Anja Dajçi 
(KZAZ 38), Eda Shuli (KZAZ 37), Denada Dosti (KZAZ 
36),  Margarita Shiqerukaj (KZAZ 28), Ina Vorfi (KZAZ 
40), si dhe Doriana Mihaj (KZAZ), secila prej tyre 
përfaqësuese të partive kryesore politike. 

• Me përjashtim të njërës prej komisionerëve të 
gjitha të tjerat janë për herë të parë në funksion 
zgjedhor dhe secila i është mirënjohëse partisë 
politike për besimin e dhënë në caktimin 
në këtë përgjegjësi. Gjithsesi, të gjitha janë 
ndërgjegjshme se janë aty edhe për shkak të 

detyrimit të Kodit Zgjedhor për përfaqësim 
gjinor 30% në KZAZ. 

• Në dallim nga politikanet drejtuese të fushatës 
apo kandidateve në fushatë, gratë/vajzat 
në KZAZ janë dukshëm më të prirura për të 
nxjerrë në pah diferencat pozitive gjinore, 
me prioritet, vetë ato.  Konkretisht, zonja 
Margarita Shiqerukaj (PD) thotë se “një grua 
është shumë e kujdesshme në detyrat që merr 
përsipër, kjo e bën atë të jetë më e devotshme 
sesa një burrë”. Ina Vorfi (PD) e konsideron 
veten “një femër e fortë që mund të përballoj 
situata nga më të ndryshme që ndodhin gjatë 
gjithë procesit zgjedhor” dhe ka bindjen se 
“një femër është më  e kujdesshme si dhe 
më e devotshme për të realizuar me sukses 
detyrat e saj”. Po ashtu Denada Dosti (PS) ka 
bindjen se “përfaqësimi në KZAZ  me femra 
rrit besueshmërinë e procesit zgjedhor dhe 
mirë-administrimin e procesit zgjedhor”, pasi 
sipas saj, “komisioneret femra përgjithësisht 
ruajnë qetësinë, mirësjelljen dhe vigjilencën 
në procesin e votimit”. Edhe Eda Shuli (PD) 
shprehet në të njëjtën linjë. Sipas saj, “një grua 
është gjithmonë e përgjegjshme dhe i kryen 
me besnikëri dhe përkushtim detyrat që merr 
përsipër”. 

8.1.6 Mendimi ndryshe: vlerat në vend të gjinisë

• Mendime të ndryshme, shumë më të 
balancuara ndajnë dy anëtarët e tjera të 
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KZAZ-ve të marra në anketim. Ana Dajçi (PS) 
nuk sheh diferencë midis qenies mashkull 
apo femër në KZAZ, pasi siç shprehet, “jam 
zgjedhur më shumë si individ sesa për faktin 
se jam femër”. Ajo mendon se partia e saj 
politike në tërësi në fushatë ka kombinuar 
vlerat individuale me gjininë, por nuk beson 
se “besnikëria, devotshmëria apo çfarëdolloj 
cilësie tjetër lidhet me gjininë. Secili nga ne 
ka vlerat dhe formimin e tij që nuk varet nga 
gjinia. Ndaj unë mendoj se çdokush që është 
i aftë për ta kryer  këtë detyrë mund të jetë i 
suksesshëm”. Gjithsesi ajo pranon se të qenurit 
femër në KZAZ e bën që njerëzit përreth ta 
respektojnë më shumë dhe se ndjehet rehat 
dhe e pakompleksuar gjatë aktivitetit ligjor në 
komision. 

• Po ashtu, Doriana Mihaj (PS) ka bindjen se nuk 
qëndron teza se femra “është më besnike / 
më e devotshme” në procesin e administrimit 
zgjedhor. Ajo mendon se është e mira që 
edhe gruaja të jetë pjesë e vendimmarrjeve, 
megjithëse siç shprehet “edhe meshkujt që 
janë zgjedhur në të njëjtat pozicione janë po 
aq besnikë/të devotshëm sa dhe ne”. 

8.1.7 Politika e kuotave gjinore si shenjë pozitive

• Në fund të kësaj përballje qëndrimesh e 
pikëpamjesh merr vlerë dakordësia e secilës 
të intervistuar mbi pozivitetin e rritjes së 
përfaqësimit gjinor në vendimmarrjen politike. 

Argumenti i tyre përmblidhet në shprehjen e 
dhënë nga Vorfi (PD), sipas të cilës, “më vjen 
mirë që roli i femrës është në rritje, ka një 
vëmendje më të gjerë nga shoqëria shqiptare, 
si dhe përfshirja në kuotën prej 30 % në këtë 
proces do t’i sjell të mira vendit në shumë 
aspekte”. Dajçi (PS) e avancon idenë, duke 
theksuar se “diskriminimi pozitiv na nxit me 
norma ligjore që të rrisin numrin e femrave të 
angazhuara në politikë”. Në fund, Shuli (PD) 
uron që “në të ardhmen gratë të promovohen 
dhe të vlerësohen më shumë, ato duhet të 
marrin vendin që u takon në shoqëri”.

8.2. POLITIKANET E ZGJEDHURA: 
VIZIONE TË NJËJTA, POR MUNGESË 
PLATFORMASH KONKRETE
Një pjesë me rëndësi në intervistat e kryesore mbi 
përfaqësimin gjinor në zgjedhjet lokale lidhet me 
kandidatet fituese në këshillin bashkiak Tiranë. 
Një pjesë e emrave fitues në këshill nuk ishin emra 
me njohje të gjerë publike, por prurje të reja nga 
kampet e partive politike. Mbetet për tu monitoruar 
nëse fakti se këshilli i ri bashkiak i Tiranës ka më 
shumë këshilltare sesa këshilltarë do të reflektohet 
të një klimë të re të qeverisjes lokale dhe të 
përfaqëimit cilësor të grave dhe vajzave votuese e 
konkurruese. 
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8.2.1 PIKËPAMJE TË NDRYSHME TË GRAVE 
KËSHILLTARE MBI PËRGJEGJËSINË E TYRE

Në funksion të punimit janë kryer intervista me 
kandidatet fituese Klodeta Dibra (PS), Suzana 
Guxholli (PD), Aida Llazani (PS), Klodiana  Shala 
(PD). Secila prej tyre ka bindjen se e ka merituar 
zgjedhjen këshilltare, secila vlerëson politikat e 
partisë politike respektive, secila sheh më shumë 
defekte përfaqësimi tek pala tjetër, secila premton 
se ka një program dhe ka prioritet problematikat 
gjinore, si dhe secila sheh tek rritja e përfaqësimit të 
grave e vajzave në vendimmarrje një standard më 
të lartë të demokracisë përfaqësuese. 

• Sistemi i propozimit të tyre, i ngritjes në 
karrierë lidhet me bindjet e tyre politike 
por edhe me dy modele të ndryshme: Dibra 
përmes njohjes dhe komunikimit me kryetarin 
e partisë së saj, Llazani  dhe Guxholli përmes 
propozimeve të ardhura nga baza e partisë 
ku ato kontribuojnë, Shala nga kontributi 
partiak dhe imazhi mediatik  i krijuar si 
sportiste e angazhuar.=. Karriera e garantuar 
dhe vlerësimi politik duket se bën kontrast me 
njohuritë mbi funksionet e qeverisjes vendore, 
rolit të këshilltarit dhe debatit mbi ekzistencën 
e platformave konkrete përfaqësuese për 
elektoratin në tërësi dhe komunitetin gjinor 
përkatës në veçanti. 

• Dibra premton se do të luftojë në Këshill 
“për çdo gjë që është në kompetencë të 
Këshillit e të anëtarëve të tij” dhe premton se 
prioritet është zhvillimi i qytetit e mirëqenia e 

qytetarëve. Më konkrete në angazhime janë dy 
kandidatet e tjera fituese. Klodiana Shala (PD) 
thekson se ”në çdo mbledhje do të jem zëri i 
qytetarëve të Tiranës pavarësisht se a ishin ata 
votuesit tanë ose jo, për hallet që ata përballen 
në jetën e përditshme. Një nga kauzat që e 
kam shumë për zemër është gjelbërimi dhe 
moratoriumi për ndalimin e betonizimit. Kjo 
vjen për shtat dhe me mendësinë time prej 
një jete afër sportit”. Llazani (PS) premton 
gjithashtu mbrojtjen dhe promovimin 
konkret të 3 pikave që lidhen me gratë dhe 
vajzat, - fuqizim në sipërmarrje, mbështetje 
për punësimin, si dhe politika prioritare për 
strehimin, - edhe këto më shumë funksione të 
kryetarit sesa këshilltarit. 

• Dibra mendon se referuar partisë politike që 
përfaqëson “prania e grave dhe e vajzave nuk 
është thjesht një garniturë apo një shifër. Ajo 
është një realitet, i cili meriton të përshëndetet 
e të quhet si paradhoma e një demokracie të 
brendshme të suksesshme e të shëndetshme”. 
Guxholli nga ana tjetër ka bindjen se forca 
politike  së cilës i përket (PD) çështjet gjinore 
i ka  si ”një pjesë e rëndësishme e programit 
tonë. Kjo gjë, jo  thjesht pse u reflektua në 
listat e këshilltarëve. Në programin tonë  ka 
politika e reforma të qarta në këtë drejtim”. 
Llazani,  mendon gjithashtu se  PS “është 
e mirëfokusuar në çështjet gender” duke e 
ilustruar këtë me përfshirjen në administratë 
e poste drejtuese të shumë grave dhe vajzave. 
Referuar opozitës ajo thotë se të gjitha partitë 
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kanë trendin për angazhim në çështjet gender, 
por ato “mbeten më shumë teorike dhe 
mediatike”.

• Të katërta kandidatet fituese kanë bindjen 
se politikat e reja të përfaqësimit gjinor, 
përforcuar me aplikimin e kuotës 50% për 
këshillat bashkiakë, është një zhvillim pozitiv. 
Vizioni shprehet qartës përmes Dibrës, e cila 
përdor sloganin e njohur se “femrat meritojnë 
më shumë”, dhe vlerëson se “femra është 
motori i zhvillimit të shoqërisë e shoqëria 
jonë ka nisur të ecë me ritëm falë pikërisht 
emancipimit të grave e të vajzave”, gjë për të 
cilën vetë ajo ndjehet krenare dhe kontribuese.
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REKOMANDIME9

ISP në përfundim të hulumtimit të tij studimor, të 
anketimit me përfaqësuese të partive politike në 
zgjedhje, të analizës së pyetësorit me gratë/vajzat 
votuese, si dhe të monitorimit të bazës ligjore dhe 
raportimit në media rreth problematikës gjinore, 
vjen me një bllok rekomandimesh. Ato iu adresohen 
disa institucioneve dhe grupeve në jetën publike e 
shtetërore, duke vlerësuar se çështja e përfaqësimit 
të balancuar gjinor është dhe mbetet çështje që 
lidhet me standardin e demokracisë në Shqipëri.

9.1 Lidhur me bazën ligjore

• Kodi Zgjedhor duhet të përcaktojë qartësisht 
detyrimin e partive politike për të aplikuar 
kuota gjinore përfaqësimi në kandidim dhe 
në produktin e zgjedhjes. kuotat gjinore 50% 
në këshillat bashkiakë janë zhvillim pozitiv, 
por jetësimi i tyre praktik do të përbënte një 
zhvillim të qëndrueshëm dhe efektiv drejt 
vendimmarrjes së balancuar gjinore.

• Kodi Zgjedhor duhet të detyrojë partitë dhe 
subjektet elektorale për aplikimin e sistemit 

të balancimit gjinor në të gjithë procesin dhe 
segmentet e administrimit zgjedhor, në KZAZ, 
KQV, në Grupet e Numërimit dhe në Kolegjin 
Zgjedhor. 

• Kodi Zgjedhor duhet të garantojë dhënien fund 
të praktikës së devijimit nën presion politik ose 
informal të listës së kandidatëve në funksion 
të emrave të kandidatëve të gjinisë tjetër, që 
ndodhen në listë. Praktika me zëvendësimin 
e deputeteve gra/vajza në Lezhë e Durrës 
2013-2014 përbën një zhvillim negativ dhe Kodi 
Zgjedhor duhet të garantojë se ajo praktikë 
nuk do të aplikohet më.

• Kodi Zgjedhor duhet të ndryshojë praktikat 
e regjistrimit të kandidatëve të pavarur, 
përfshirë kandidateve gra/vajza, në mënyrë që 
të garantohet parimi kushtetues i barazisë në 
zgjedhje dhe kandidim, si dhe të plularizohet 
gara politike përtej sistemit të dy kandidatëve 
të koalicioneve të mëdha.

• Kodi Zgjedhor duhet të mundësojë më shumë 
votë dhe rol vendimmarrës të zgjedhësve 
në zgjedhjen e kryetarit të bashkisë, këshillit 
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bashkiak, deputetëve dhe zyrtarëve të lartë 
politikë. Kjo mund të arrihet përmes kalimit 
nga zgjedhja me dy fletë votimi në zgjedhjen 
me një votë, ose përmes sistemit të listave të 
hapura konkurruese për dy gjinitë.

• Kodi Zgjedhor duhet të detyrojë ligjërisht 
partitë politike që të depozitojnë në KQZ 
(KZAZ) bashkë me listën e kandidatëve dhe 
vendimin ligjor të strukturave partiake, sipas 
përcaktimit të ligjit mbi partitë politike dhe 
nenit 9 të Kushtetutës së Shqipërisë.

• Kodi Zgjedhor, KQZ dhe strukturat përgjegjëse 
në zbatim të tij, duhet të propozojnë platforma 
konkrete penaliteti dhe sensibilizimi në rastet e 
konstatimit të votimit familjar, votimit në emër 
të grave/vajzave, deformimit të votimit apo 
presioneve me/për votën. 

9.2 Lidhur me bashkitë dhe këshillat bashkiakë

• Kryetarët e rinj të bashkive, në respekt të 
përbërjes gjinore në vend, demokracisë 
horizontale dhe përfaqësuese dhe standardeve 
më të larta të qeverisjes, duhet të emërojnë 
zëvendës të parë të tyre një emër përfaqësues 
të gjinisë tjetër. 

• Kryetarët e rinj të bashkive duhet të aplikojnë 
sistemin e përfaqësimit gjinor 50% me 50% 
në procesin e emërimit të funksionit të 
administratorëve në njësitë e shkrira, si dhe në 
emërimet e rëndësishme në nivel bashkie.

• Këshillat bashkiakë duhet të reflektojnë në 
kryesitë e tyre balancën gjinore, për ta shtrirë 
këtë parim edhe në zgjedhjen dhe drejtimin 
e komisioneve të përhershme, të grupeve të 
punës, si dhe në zgjedhjen e përfaqësuesve për 
në Këshillin e Qarkut.

• Kryetarët e Bashkisë dhe Këshillat e Bashkive 
duhet të shpallin një datë mujore kushtuar 
problematikeve të grave dhe vajzave, - me 
aktivitete, takime, raportime dhe ofrim 
zgjidhjes në partneriteti me shoqërinë civile, 
median dhe sidomos komunitetet e fokusuara 
gjinore.

• Kryetarët e bashkive duhet të krijojnë në 
organikën e re një sektor që trajton të gjithë 
problematikën e përfaqësimit dhe çështjeve 
gjinore. E njëjta praktikë, në nivel komisioni, 
duhet aplikuar edhe nga Këshillat Bashkiakë

9.3 Lidhur me institucionet kushtetuese

• Realizimi i sistemit të balancuar të 
përfaqësimit gjinor në vendimmarrje është 
përgjegjësi jo vetëm e zgjedhjeve lokale, por 
edhe e zgjedhjeve parlamentare dhe e sistemit 
indirekt të përzgjedhjes dhe funksionimit të 
një numri institucionesh të larta kushtetuese. 
Për ta jetësuar sa më shpejt dhe në mënyrë 
sa integrale projektin e balancimit gjinor, 
këto institucione, pavarësisht nga zgjedhjet 
politike e lokale, duhet të aplikojnë vetë 
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sistemin e kuotave, të nxisin karrierën politike e 
profesionale të secilës gjini, si dhe të tregohen 
vullnetmirë për të dhënë shembuj konkretë 
reflektimi dhe korrigjimi.

• Institucionet e përfshira në zgjedhje direkt 
apo indirekt, si qeveria, Kuvendi, Presidenti, 
etj, duhet të bëhen vetë inspirues të parimit 
të barazisë gjinore përmes përmirësimit 
ligjor dhe profesional në zgjedhjen e tyre, 
të stafeve drejtuese dhe të propozimeve të 
kandidaturave për poste të larta shtetërore e 
publike.

9.4 Lidhur me grupimet civile dhe organizatat 
me fokus problematikën gjinore

• Gratë e vajzat politikane dhe përfaqësuese 
duhet të ndikojnë me punën dhe sjelljen e 
tyre institucionale e qytetare për krijimin e një 
imazhi dhe modeli inspirues për gratë e vajzat 
që duan të hyjnë në politikë. 

• Koalicioni i grave deputete dhe i barazisë 
gjinore do duhet të marrë një dimension të ri 
më përfaqësues, duke u zgjedhuar në mënyrë 
të balancuar edhe me politikanë të gjinisë 
tjetër, në mënyrë që çështja e përfaqësimit 
gjinor të mos trajtohet njëanshmërisht përmes 
njërës gjini, por të trajtohet si standard 
i demokracisë dhe sfidë e përbashkët e 
gjithë elitës politike dhe institucioneve 
vendimmarrëse.

• Shoqëria civile duhet të bëhet promotore e 
konceptit të barazisë gjinore, duke realizuar 
brenda saj raporte të balancuara gjinore, 
dhe duke u investuar direkt në problematikat 
e shumta që lidhen me kulturën politike, 
kulturën zgjedhore, problemet dhe pengesat 
për karrierë politike për gratë e vajzat, si dhe 
për avokatinë cilësore ndaj potencialeve 
gjinore dhe dobinë e tyre në forcimin e 
demokracisë dhe fuqizimin e shoqërisë.

• Në periudhën midis dy proceseve zgjedhore, 
grupet e shoqërisë civile, në partneritet 
aktiv me median, drejtuesit e rinj lokalë, si 
dhe organizatat partnere ndërkombëtare 
të fokusuara në çështjet gjinore, duhet 
të monitorojnë procesin e evoluimit të 
standardit gjinor, të aktivitetit të grave/
vajzave të zgjedhura, të detyrimeve ligjore 
dhe administrative të institucioneve për 
jetësimin e balancimit gjinor në vendimmarrje, 
si dhe investohen direkt në ndërgjegjësimin 
më të madh sidomos lokal, për rol më të 
madh të grave e vajzave në jetën publike, në 
vendimmarrje dhe në procesin zgjedhor.

• Fokusimi në edukimin demokratik të grave/
vajzave votuese, dhe në formim të avancuar 
politik për gratë/vajzat aspiruese për 
konkurrim, meriton të jetë axhendë prioritare 
e organizatave vendore dhe partnerëve 
ndërkombëtarë.
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9.5 Lidhur me partitë politike dhe subjektet 
elektorale

• Partitë dhe kandidatët për çdo post politik 
e publik duhet të ndryshojnë raportin e tyre 
në raport me gratë/vajzat dhe problematikat 
gjinore, duke krijuar e publikuar programe 
konkrete elektorale, profesionale ose politike 
mbi këtë raport, mbi këto problematika, 
alternativat e zgjidhjes së tyre dhe dallimit 
midis vetë partive/kandidatëve. 

• Partitë politike duhet të respektojnë statutet 
e tyre të brendshme, për të garantuar 
përfaqësimin e balancuar gjinor në të gjitha 
strukturat e brendshme partiake dhe përmes 
këtij përfaqësimi, për të krijuar instrumente 
dhe klimë besimi për aplikimin e të njëjtit 
parim edhe në zgjedhjet politike parlamentare 
dhe lokale.

• Partitë politike duhet të përcaktojnë penalitete 
të brendshme statusore, sipas praktikës së 
KQZ, për rastet kur strukturat organizative 
nuk përmbushin detyrimet e barazisë 
dhe përfaqësimit gjinor në zgjedhje dhe 
vendimmarrje.

• Liderit kryesorë politikë kanë përgjegjësinë 
të jenë modele pozitive promovimi për gratë 
dhe vajzat politikane. Ata duhet të heqin 
dorë nga çdo praktikë e ligjërim denigrues, të 
mundësojnë një proces sa më të hapur dhe 
konkurrues, si dhe të bëhen mbështetës të 
kauzave politike, siç është barazia gjinore në 

vendimmarrje, siç ata vetë vazhdimisht në 
fushata elektorale premtojnë e promovojnë.

• Forumet e grave dhe forumet e rinisë brenda 
partive politike duhet të jenë më funksionale 
dhe më përfaqësuese, më transparente dhe 
më të hapura ndaj individëve që duan të 
promovohen përmes konkurrencës, si dhe të 
lobojnë më fuqishëm brenda partive politike 
respektive për të jetësuar modelin e balancimit 
gjinor në vendimmarrje.

• Kandidatet gra/vajza të partive politike duhet 
të jenë produkt i konkurrencës demokratike të 
brendshme në parti, në mënyrë që të gëzojnë 
të gjitha atributet e përfaqësimit cilësor dhe 
legjitim, si dhe të formësohet institucioni i 
karrierës së merituar politike.

• Partitë politike duhet që të trajnojnë 
kandidatet, stafet  e tyre mbi teknikat e 
komunikimit etik në fushatë elektorale dhe 
të përdorimit të medias online. Komunikimi 
online e politikaneve dhe kandidateve gra/
vajza duhet të jetë cilësor, problematik, 
debatues, realist, konkurrues dhe qytetar, larg 
modelit të slloganeve, imitimit të kryetarëve 
dhe propagandës rutinë partiake.

9.6 Lidhur me median

• Media e shkruar, vizive dhe online duhet të jetë 
më e fokusuar në problematikën gjinore, duke 
profilizuar gazetarë dhe kontraktuar ekspertë, 
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në mënyrë që publiku të marrë informacionin 
e nevojshëm cilësor, si dhe vetë media të 
ndikojë në forcimin e kulturës politike dhe 
demokratike.

• Media duhet të japë modelin e etikës 
gazetareske në raportimin e çdo lajmi publik 
që lidhet me qytetarin, sidomos në rastet e 
diskriminimit gjinor, gjuhës denigruese dhe 
formave të tjera me konotacion negativ ndaj 
grave e vajzave në politikë.

• Mediat e çdo forme me fokus gjinor duhet 
të heqin dorë nga koncepti i femrës si ikonë, 
imazh e marketing, të reformohen për të qenë 
më përfaqësuese, më me përmbajtje, më 
cilësore dhe më të lidhura me pritshmëritë 
dhe nevojat e publikut për një model pozitiv të 
grave/vajzave vendimmarrëse.

• Media e çdo forme duhet të promovojë brenda 
saj, sidomos strukturës vendimmarrëse 
editoriale dhe drejtuese, një standard të ri të 
balancimit gjinor në vendimmarrje brenda 
medias dhe në përfaqësim publik jashtë saj.

• Në mënyrë ideale, media duhet të jetë 
përgjatë gjithë kohës së fushatës elektorale  e 
kornizuar në mënyrë të barabartë në hapësirat 
informative që i kushton kandidatëve të partive 
konkurruese në zgjedhje.

• Media duhet që të sigurojë edhe minutazh të 
barabartë  të hapësirës nga pikëpamja gjinore 
e kandidatëve garues si edhe të sigurojë 

një hapësirë për çështjet gjinore  që trajton 
fushata. 

• Bordi i Monitorimit të Medias pranë KQZ 
duhet të reformohet dhe të zgjerojë përgjegjësinë 
e tij edhe me monitorimin e përfaqësimit gjinor në 
mediat kryesore në vend.


