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1. Përmbledhje ekzekutive
Ky është një version i shkurtër i raportit të plotë përfundimtar të Forumit Rinor të 
Kosovës për Barazi Gjinore, në dispozicion në Shtojcën 1. 

Forumi Rinor për Barazi Gjinore ishte pjesë e projektit të Programit për Zhvillim të 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara (UNDP) në Kosovë Zhvillimi i rinisë, normat 
gjinore dhe siguria njerëzore në Kosovë (2021-2022) që pati për synim t’i fuqizonte të 
rinjtë si shtytës të barazisë gjinore, të zhvillimit dhe paqes pozitive dhe t’i përkrahte 
përgjigjet për zhvillim transformues dhe inovativ të drejtuara nga të rinjtë ndaj 
ndikimit të normave dhe stereotipeve gjinore. Duke i zgjeruar platformat, kapacitetet 
dhe mjetet në mënyrë që të rinjtë të udhëheqin në trajtimin e temës së pabarazisë 
gjinore, dhe për t’i shprehur perspektivat dhe zgjidhjet e tyre, nisma pati ndikim 
pozitiv në angazhimin dhe pjesëmarrjen qytetare të grave dhe burrave të rinj në jetën 
publike në Kosovë1. Në këtë drejtim, UNDP-ja bashkëpunoi me Qendrën Kosovare 
për Studime Gjinore (QKSGj) për ta organizuar Forumin Rinor për Barazi Gjinore. 
Forumi mblodhi së bashku 72 pjesëmarrës (44 ishin gra) nga Kosova të moshës mes 
18 dhe 29 vjeçare, nga formime të ndryshme dhe të përkushtuar për ta trajtuar 
pabarazinë gjinore. Pjesëmarrësit u përzgjodhën me kujdes për ta përfaqësuar 
diversitetin e komuniteteve, gjinisë, komunave dhe prejardhjes sociale. Ata/ato u 
takuan më 20-21 gusht, 26-27 gusht dhe 03-04 shtator.

Pjesëmarrësit përpiluan rekomandime të frymëzuar nga pyetja e përgjithshme “Cilat 
janë sfidat dhe mundësitë kryesore në arritjen e barazisë gjinore në Kosovë nga 
perspektiva e të rinjve dhe si mund të na mbështesin akterët për t'i trajtuar ato?”

1 Referencat për Kosovën do të kuptohen në kontekst të Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit (1999).
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Forumi Rinor u organizua sipas modelit të demokracisë debatuese, dhe gjatë tre 
fundjavave në të u dëgjua nga panele ekspertësh dhe akterësh për:

“Barazia gjinore në Kosovë: Sfidat dhe mundësitë”
“Normat gjinore dhe stereotipizimi”
“Barazia gjinore dhe arsimi”
“Barazia gjinore dhe (pa)punësimi”
“Avokimi, të drejtat dhe politikat për barazinë gjinore”
“Barazia gjinore, mediat dhe institucionet”. 

Kjo u pasua me reflektime individuale, diskutime në grup dhe shtjellime mbi atë që u 
tha dhe se si u kuptua. Pjesëmarrësit i identifikuan gjashtë tema kyçe dhe i përpiluan 
nga tre rekomandime konkrete për secilën. Në fund, në fazën e vendimmarrjes gjatë 
ngjarjes, pjesëmarrësit votuan për këto rekomandime. Rezultatet e votimit më poshtë 
e tregojnë nivelin e mbështetjes për secilin prej rekomandimeve.

Kur u jepet mundësia për të mësuar me informata të baraspeshuara, për të diskutuar 
çështje së bashku në një mënyrë të sigurtë dhe për të debatuar me persona nga 
prejardhje të ndryshme, të rinjtë mund të krijojnë zgjidhje për disa nga çështjet më të 
nxehta aktuale të shoqërisë me rekomandime të shëndosha se si të ecet tutje. 
Rekomandimet e Forumit Rinor duhet të shqyrtohen me kujdes nga akterët kyç dhe 
nga kushdo që beson në barazinë gjinore dhe në të drejtat e grave, si dhe në 
zhvillimin e një Kosove ku gratë dhe burrat i kanë mundësitë, të drejtat dhe detyrimet 
e njëjta.
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Grupi punues për 
ngacmimin seksual

Të sigurohet që format e raportimit 
të krimeve seksuale të jenë në 
dispozicion dhe funksionale

1.

Rekomandimi 1a

mbështetje e përgjithshme
(‘mbështet’ dhe ‘mbështet
fuqishëm’)

78.6%

Të krijohet një regjistër publik 
i dhunuesve seksual

Rekomandimi 1b

mbështetje e përgjithshme

62.5%

Të ofrohet trajnim për personat 
përgjegjës në institucione për t’i 
trajtuar krimet seksuale

Rekomandimi 1c

mbështetje e përgjithshme

62.1%
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Grupi punues 
për arsim 

Të përmirësohet cilësia
në arsim

2.

Rekomandimi 2a

mbështetje e përgjithshme

64.9%

Të ofrohet siguri në shkolla

Rekomandimi 2b

Rekomandimi 2c

mbështetje e përgjithshme

59.6%

Të sigurohet arsim 
gjithëpërfshirës në të 
gjitha nivelet

mbështetje e përgjithshme

56.1%
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Grupi punues për 
punësim dhe digjitalizim

Të ndërmerren veprime 
institucionale për ta garantuar 
meritokracinë dhe integritetin

3.

Rekomandimi 3a

mbështetje e përgjithshme

47.4%

Të fuqizohen qendrat rajonale të 
punësimit dhe të krijohen qendrat 
për orientim në karrierë

Rekomandimi 3b

mbështetje e përgjithshme

54.4%

Të krijohet një platformë e
integruar për punësim për gjithë 
Kosovën “e-punësimi”

Rekomandimi 3c

mbështetje e përgjithshme

57.9%
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Grupi punues për 
kujdesin shëndetësor 

Të sigurohet infrastruktura e 
nevojshme për personat që 
jetojnë me aftësi të kufizuara

4.

Rekomandimi 4a

mbështetje e përgjithshme

52.6%

Të organizohen fushata 
vetëdijesuese për shëndetin 
seksual dhe riprodhues për 
nxënësit e klasave 6-12

Rekomandimi 4b

Rekomandimi 4c

mbështetje e përgjithshme

50.9%

Të trajtohet diskriminimi në bazë 
të gjinisë, etnisë, fesë dhe 
seksualitetit

mbështetje e përgjithshme

54.5%
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Grupi punues
për media

Të përfshihet edukimi medial si 
një lëndë zgjedhore në 
shkollimin para-universitar

5.

Rekomandimi 5a

mbështetje e përgjithshme
56.1%

Të funksionalizohen programet 
edukative adekuate për fëmijë 
dhe adoleshentë

Rekomandimi 5b

mbështetje e përgjithshme

49.1%

Të sigurohet që tekstet shkollore 
të jenë gjithëpërfshirëse

Rekomandimi 5c

mbështetje e përgjithshme

52.6%
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Rekomandimi për funksionalizimin e formave të raportimit të krimeve seksuale mori 
pikët më të shumta nga pjesëmarrësit me 78,6% vota për përkrahje të fuqishme dhe 
mbështetje. 

Rekomandimet do t'u prezantohen akterëve në dhjetor 2022 në një ngjarje publike, 
dhe Paneli Rinor i përbërë nga 16 anëtarë do ta ndjekë zbatimin e tyre. Reagimi dhe 
veprimet e ndërmarra nga akterët gjithashtu do të monitorohen dhe do të 
mbikëqyren përmes takimeve të rregullta ndërmjet Panelit Rinor dhe institucioneve 
përkatëse, të ndihmuara nga UNDP-ja në Kosovë dhe nga Qendra Kosovare për 
Studime Gjinore.

6. Grupi punues për siguri (në 
shkollë, vend pune, familje, media)

Të krijohen këshilla të pavarura 
të sigurisë në shkolla

6.

Rekomandimi 6a

mbështetje e përgjithshme

66.7%

Të përfshihet perspektiva gjinore në 
mekanizmat të cilët i monitorojnë 
dhe i kontrollojnë mediat

Rekomandimi 6b

Rekomandimi 6c

mbështetje e përgjithshme

73.7%

Të zbatohet buxhetimi gjinor në 
vendimet zyrtare për buxhetim

mbështetje e përgjithshme

70.2%
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2. Pikëpamjet e pjesëmarrësve 
për Forumin Rinor për Barazi Gjinore

(41 pjesëmarrës iu përgjigjën anketës së vlerësimit pas Forumit)

2.1. Rezultatet e anketës

Komentet e përgjithshme

e vlerësuan Forumin Rinor si Mirë / 
Shumë mirë / Shkëlqyeshëm

100%

konsideruan që Forumi 
Rinor ishte një mjet efektiv 
për promovimin e barazisë 
gjinore

87.5%
Pikëpamjet për Forumin Rinor 

konsideruan që Forumi Rinor 
do ta nxisë një ndryshim 
pozitiv në Kosovë

75%

Shumica e pjesëmarrësve 
tani konsiderojnë tani se 
përparimi i barazisë gjinore 
është jashtëzakonisht i 
rëndësishëm

Ndikimi i Forumit Rinor

takuan njerëz që zakonisht
nuk do t’i takonin

92.5%
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u ndjenë të përfshirë/a 

92.5%
u ndjenë pjesë e 
diçkaje domethënëse

90%

u ndjenë të respektuar/a  

87.5%
thanë që patën shumë 
mundësi për t’i 
shprehur pikëpamjet e 
tyre gjatë diskutimeve 
në Forum

80%

u ndjenë që kanë fituar 
më shumë njohuri për 
normat shoqërore dhe 
gjinore

87.5%
menduan që informatat 
e marra ishin të drejta 
dhe të baraspeshuara 

95%

mësuan shkathtësi të reja

87.5%
u ndjenë që do të kenë 
më shumë gjasa të 
përfshihen në aktivitete 
qytetare  

90%
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5.2. Deklarata nga pjesëmarrësit

Edhe pse jemi në shekullin e XXI, akoma ka pabarazi gjinore dhe 
akoma kemi diskriminim gjinor. Por gjëja pozitive është që të rinjtë 
e Kosovës janë produktiv, kanë vullnet të madh, shpresë, 
entuziazëm, kështu që së bashku do t’ia dalim. Pasardhësit tanë 
nuk duhet të merren me norma gjinore apo të jetojnë pa barazi 
gjinore.

Urma 
Menekshe

Perspektivat e ndryshme nga të rinjtë dhe pjesëmarrësit në panele 
e tërhoqën vëmendjen time për të menduar për problemet me të 
cilat ne ballafaqohemi kur flasim për normat gjinore dhe sa e 
rëndësishme është që të jemi më të zëshëm. Diçka që më befasoi 
mua në një mënyrë negative ishte kur mësuam për numrin e grave 
në vendimmarrje si dhe për  numrin e tyre në tregun e punës, 
veçanërisht në fusha të caktuara si STEM. Unë besoj që ky 
përfaqësim i ulët i grave kërkon vëmendje urgjente. Përveç 
mjedisit dhe shoqërisë së mirë, Forumi Rinor për Barazi Gjinore ma 
dha mundësinë që t’i ndaj përvojat dhe njohurinë me kolegët nga 
e gjithë Kosova.

Albanota
Hyseni
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Arber
Selmani 

Si në çdo shoqëri, edhe Kosova ka disa norma, zakone dhe tradita 
dhe të gjithë e dimë sa e vështirë është që ato të ndryshohen dhe 
të thyhen. Megjithatë, e dimë që ne mund të bëjmë ndryshim në 
shoqëri përmes arsimimit. Unë besoj që aktivizmi i të rinjve mund 
të krijojë ndryshime pozitive për të gjithë.

Arzu Farko
Karaselo

Mua më pëlqyen shumë gjëra gjatë Forumit Rinor për Barazi 
Gjinore, veçanërisht ndërveprimet mes panelit dhe të rinjve. 
Statistikat zyrtare më ndihmuan që ta ndërtoj të kuptuarit më të 
hollësishëm rreth përfaqësimit gjinor në aspekte të ndryshme të 
jetës, dhe shumë gjëra kanë nevojë për përmirësim në këtë fushë. 
Nuk kisha hulumtuar shumë studime sa i përket barazisë gjinore, 
prandaj disa studime të përmendura gjatë Forumit Rinor për Barazi 
Gjinore ishin burime të dobishme dhe informative për mua.

Mirënjohje
Faleminderit të gjithë të përfshirëve në Forumin Rinor për Barazi Gjinore. Së bashku, 
72 të rinj nga Kosova kanë dalë me rekomandime konkrete për ta trajtuar pabarazinë 
gjinore në Kosovë. Falënderimi ynë i sinqertë shkon për të gjithë pjesëmarrësit e rinj, 
lehtësuesit, moderatorët, panelistët dhe për stafin mbështetës që e bënë këtë Forum, 
të organizuar bashkërisht nga UNDP-ja dhe Qendra Kosovare për Studime Gjinore 
(QKSGj). Aktiviteti ishte në kuadër të projektit “Zhvillimi i të rinjve, normat gjinore dhe 
siguria njerëzore në Kosovë” i financuar nga UNDP “Funding Windows” 
(Luksemburgu, Republika e Koresë, Suedia).

Mohim përgjegjësie: Pikëpamjet e shprehura në këtë raport janë të pjesëmarrësve 
dhe autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet zyrtare të UNDP-së 
në Kosovë apo donatorëve.
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