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PARATHËNIE

Iniciativa qytetare  e grave Antiko, rrjet multietnik i 18 organizatave nga 
komunitetet lokale të Republikës së Maqedonisë, 11 vjet në mënyrë aktive 
punon në fushën e çështjeve të grave dhe arritjes së barazisë gjinore në R. 
Maqedonisë dhe më gjerë. Antiko, kontribuonë në krijimin dhe zbatimin e 

politikave të ndjeshme gjinore në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Ajo, 
paralelisht me këtë,  punon edhe  në fushën e fuqizimit politik të grave, gjegjesisht 
në rritjen e përfaqësimit të grave në politikë dhe në  struktura udhëheqëse.

Fryt i punës së vazhdueshme dhe koegzistente të Antico-s, është edhe studimi,,Tetë 
vite më vonë - a ka përparim ?’’.
Ne, në  Antiko, përveç mbështetjes së drejtëpërdrejtë që ua patëm  dhënë 
mbi 2,000 femrave nga partitë politike, me  zbatimin  e programit rajonal 
për trajnim ,, Gratë mund t’ia arrijnë,, zhvilluam dhe publikuam një sër 
botimesh  të  ciklit, ,,Gratë mund t’ia arrijnë “ dhe ,,Gratë në fokus’’. Në vitin 
2002 (para zgjedhjeve parlamentare) realizuam studimin e parë gjinor, të 
vetmin në Maqedoni me titull ,,Gratë në politikë.’’ Objektivat tona kryesore 
në këtë hulumtim ishin  t’i analizojmë programet e 20 partive politike  me 
qëllim të fitojmë njohuri, se sa   partitë politike janë duke i kushtuar vëmendje  
çështjeve që janë të  lidhura me avancimin e statusit të gruas në shoqëri.  

Përveç kësaj, ne, deshëm njëkohësisht edhe t’ia tërheqim vëmendjen  strukturave  
partiake si dhe të gjitha institucioneve relevante dhe mbarë opinionit publik  për 
lidhëshmërin e zbatimit të asaj që thuhet, premtohet dhe realizohet.  Rezultatet e 
kësaj analize, ndikuan  që IQG ANTIKO të zhvilloj programin e vet për avokim të 
vazhdueshëm publik e cila (do të) jep kontribut efektiv,  në krijimin e politikave 
gjinore  si dhe në formimin dhe funksionimin e mekanizmave institucionale për 
arritjen e barazisë gjinore. Programi ynë, është i dedikuar edhe  ndërtimit të 
kapaciteteve  femrore në  rradhët e stukturave të P.P.( trajnimeve të dizajnuara 
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për zhvillimin e aftësive politiko ushëheqëse) Studimi dhe publikacioni, “Tetë 
vite  më vonë, a ka përparim?,, është analizë e dytë e realizuar në këtë temë në 
Maqedoni nga ana e ANTIKO-s. Me këte kontribut, deshëm të bëjmë krahasim në 
mes të  situatës së atëherëshme dhe të   tanishme ,  për të gjetur, nëse është bërë 
fare përparim  në gjendjen egzistuese. 

Hulumtuam se sa është kapaciteti i partive politike të krijojnë dhe zbatojnë  politika 
të ndjeshme gjinore në 2010,  krahasuar me atë në vitin 2002. Por njëkohësisht  
ishim edhe  të vetëdijshëm se në ndërkohë u themeluan disa mekanizma 
institucionale (i rëndësishëm ishte roli i kuotave prej 30% për gjininë më pak 
të përfaqësuar në Kodin  zgjedhor).Kjo, njëkohesisht ishte edhe pikënisje që na 
sfidoi t’i përcaktojmë, se sa ndyshimet janë të qëndrueshme, a thua ndyshimet 
pozitive janë rezultat i aplikimit të  kuotave??!! apo ndryshuan qëndrimet dhe u 
rritë niveli i ndëgjegjësimit të strukturve të  partive politike për çështjet gjinore?!. 

Nga 17 programe të analizuara të partive  politike parlamentare, konstatuam se 
janë bërë ndryshime pozitive  shumë modeste.Nga kjo, sjellim përfundim se duhet 
punuar edhe shumë për të pasur  ndryshime thelbësore dhe të qëndrueshme.
Ne, anëtarët e rrjetit të Antiko-s  shpresojme  se kjo analizë do të inicojë debatim 
përmbajtësor  mbi këtë çështje të rëndësishme. Kjo, është më se e nevojshme për 
tejkalimin e gjendjes së palakmueshme. Maqedonia nuk është  shtet aq i pasur 
për të lejuar 50% të kapaciteteve të femrave të ngelin të margjinalizuara dhe të 
pashfrytëzuara në zhvillimin e vendit.

 Gjyner Nebiu dhe
 Nadica Velichkoska, 

përfaqësuese të IQG ANTIK0
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HYRJE

Barazia gjinore edhe në kuadër të sajë pjesëmarrja e femrave në politikë ësh-
të një çështje së cilës po i  kushtohet një rëndësi adekuate si në shtetet me 
demokraci të zhvilluar, ashtu edhe në shtetet me demokraci në zhvillim, siq 
është ajo në Republikën e Maqedonisë. 

Parimet e barazisë janë kyqur në aktet e ndryshme të ligjdhënies kombëtare, duke filluar 
me Kushtetutën e tutje në rregullativën ligjësore, e cila i trajton çështjet për mundësi të 
barabarta në mënyrë të veçantë ose në korniza specifike-të problematikës sektoriale. 
Këtu i kemi parasysh edhe dokumentet strategjike siç janë për shembull: Plani kombëtar 
i aksionit për barazi gjinore 2007-20121  si dhe dokumente konkret siq është Plani 
operativ për implementimin e planit kombëtar për aksion lidhur me barazinë gjinore 
20102. 
 Shteti është nënshkrues i konventave të ndryshme të cilat i përkufizojnë dhe i 
rregullojnë çështjet e barazisë gjinore, e me nënshkrimin e tyre shteti obligohet t`i 
respektoj të njëjtat. Prej këtej del se pjesëmarrja e femrave në politikë është në përputhje 
me të drejtat njerëzore të femrave. Në këtë aspekt Konventa për eliminimin e të gjitha 
formave të diskriminimit të femrave është shumë e rëndësishme, ajo garanton barazi të 
obligueshme ndërmjet gjinive në kuptim të pjesëmarrjes së barabartë në jetën politike 
dhe publike, duke përfshirë këtu edhe të drejtën e votës dhe të drejtën e kandidimit 
në zgjedhje. Përmirësimi i pjesëmarrjes politike të femrave është përfshirë  edhe në 
Platformën e aksionit të Pekinit të vitit 1995, si edhe në Qëllimet zhvillimore të Mileniumit 
të cilat e pranojnë demokracinë përfaqësuese si faktor vendimtar për qeverisje të mirë. 
Rëndësia e sigurimit të pjesëmarrjes së femrave është me rëndësi të madhe për Qëllimet 
e Mileniumit dhe për sjelljen e ndryshimeve në strukturat udhëheqëse.

Barazia gjinore dhe pjesëmarrja aktive e femrave në politikë paraqet një pyetje të 
rëndësishme politike për shtetin dhe për rrugën e shkuarjes në Unionin Evropian (UE). 
Përgatitja për anëtarësim në UE kërkon  bartjen e legjislativës së tërësishme të UE-së në 
legjislativë nacionale, duke i përfshirë edhe të gjitha direktivat për barazi gjinore. Njërin 
prej dokumenteve më të rëndësishme  të cilin shteti duhet ta përgatisë është Memorandum 
i Komisionit Evropian për inkuadrim të përbashkët,  i cili kërkon kujdes të veçantë për 
çështjet gjinore. Pa dyshim se në këtë drejtim rëndësi të madhe ka  edhe Strategjia për 
barazi ndërmjet femrave dhe meshkujve 2010-1015 e Komisionit Evropian e cila kërkon 
“iniciativa të targetuara për përmirësimin e bilancit gjinor në hartimin e politikave”. 

Me gjithë përparimin e rregullativës vetjake dhe përvetësimin e asaj ndërkombëtare, 
Republika e Maqedonisë shënon përparim të vogël në fushë të përfaqësimit të femrave 
në pozita vendimmarrëse. Në zgjedhjet parlamentare të 2008 janë zgjedhur 39 deputete 
(për 2,5% më shumë se në zgjedhjet e vitit 2006) dhe me 32,5% shteti e plotëson 
standardin minimal prej 30% të përfaqësimit të femrave në parlament. 

1 http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/NPARR-finalen%dokument.pdf

2  http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/Оперативен%план%20за%202010-.pdf
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Nëse ky standard aplikohet në nivelet e tjera të vendimmarrjes, atëherë ky standard, për 
fat të keq, është shumë larg përmbushjes së tijë. Kështu si rezultat i zgjedhjeve lokale 
të vitit 2009, përqindja e femrave këshilltare është rritur vetëm për 3,7% (prej 23% në 
26,7%), që është një rezultat shumë i ulët, nëse merret parasysh fakti se kuota e 30%  e 
përcaktuar në Ligjin zgjedhor ishte në fuqi3. Regres shënohet në rezultatet për zgjedhje 
të kryetareve të komunave, në ç’rast asnjëra prej 134 kandidateve femra nuk u zgjodh, 
me se numri i këtyre kryetareve të komunave femra prej 3 u zvogëlua në 0.

Situatë gati të njëjtë kemi edhe në administratën publike në të cilën vetëm 9% janë 
femra ministresha (2 prej gjithsej 22), 13% zëvendësministresha (3 prej 22 gjithsej) dhe 
27% sekretaresha shtetërore (6 prej gjithsej 22). Me një përdasi të këtillë shihet qartazi 
raporti joproporcional në përqindjen e femrave ndaj forcës së pozicionit, përkatësisht 
siç zvogëlohet forca, ashtu zmadhohet përfaqësimi i femrave. 

Shtrohet pyetja: “Pse është shënuar një përparim kaq i dobët në pjesëmarrjen e femra 
në miratimin e politikave, nëse merret parasysh se janë plotësuar parakushtet për këtë?”

Një shpjegim, prej shumë sqarimeve ekzistuese, ka të bëjë me kapacitetin e pamjaftueshëm 
të partive politike për zhvillim dhe zbatim të politikave të barabarta gjinore  brenda 
vetë partisë politike (PP). Sipas kësaj, atëherë kur përfaqësuesit e këtyre partive politike 
(ose të më tepër PP-ve) do ta marrin pushtetin, ky kapacitet i dobët reflektohet edhe në 
strukturat vendimmarrëse në shtet. 

Ose, thënë me fjalë të tjera, me që përfaqësuesit e partive politike nëpërmjet procesit 
zgjedhor, e pastaj edhe me pjesëmarrje në pushtetin legjislativ dhe ekzekutiv, janë 
ndërtues kryesorë të politikave, barazija gjinore në kuadër  të një partie politike mund të 
konsiderohet një lloj treguesi edhe i barazisë gjinore në shoqëri. Këtu qartazi kontribuon 
edhe partizimi gjithnjë e më i madh i administratës publike,5 me ç’rast zëvendësohen 
kapacitetet  tashmë të sensibilizuara për çështje gjinore me kuadro partiakë të rinj të 
cilët janë të pa vetëdijesuar për  te (çështjen gjinore). 

Kjo analizë ka për qëllim ta hulumtojë më hollësisht supozimin e lartshënuar, ndërsa 
me rezultatet dhe të arriturat nga hulumtimi të kontribuoj në të kuptuarit më të mirë të 
situatës, e me të edhe drejt tejkalimit të saj. 

3  Në vitin  2006 janë bërë ndryshime në Ligjin zgjedhor (neni 64) me të cilat kërkohet që në listën e 
paraqitur për deputetë dhe anëtarë të komunës dhe qytetit të Shkupit, ku për çdo tre vende të listës, më 
së paku një vend t’i përkasë gjinisë me më pak kandidatë. 
4  ODIHR, Misioni vëzhgues i zgjedhjeve për kryetarë dhe dhe i zgjedhjeve lokale në Ish-Republikën 
jugosllave të Maqedonisë, në rrethin e dytë, 5 prill 2009, ОБСЕ http://ëëë.osce.org/documents/odi-
hr/2009/04/37147_en.pdf
5  Komisioni Evropian, Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, 2010, Raporti lidhur me përparimin, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf 
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2. QËLLIMET E ANALIZËS 
DHE METODOLOGJIA 

Qëllimi kryesor i analizës është të hulumtojë kapacitetin e partive politike për 
zhvillim, miratim dhe zbatim të politikave sensitive gjinore. Me këtë rast, anal-
iza do të fokusohet në dy aspekte të punës së partive: a) qëndrimi  i partisë 
ndaj pozitës së femrës në shoqëri dhe ndaj barazisë gjinore, dhe b) organizimi 

i brendshëm, procedurat dhe aktivitetet. 

Analiza ka për qëllim krahasimin e kapaciteteve të partive politike për politikat sensitive 
gjinore, të konstatuar në vitin 2002, me kapacitetet e PP-ve të konstatuara me këtë 
analizë të vitit 2010.

Për t’u arritur këto çëllime të parapara në periudhën tetor – dhjetor 2010 janë zhvilluar 
këto aktivitete:

 Ê analiza e programeve të partive politike;

 Ê intervistë e fokusuar me përfaqësuesit/përfaqësueset e partive politike;

 Ê shqyrtimi i dokumenteve plotësues me të cilët rregullohet puna e partive 

 Ê krahasimi i rezultateve të kësaj analize me analizën të bërë në vitin 2002. 

Për t’u kuptuar më mirë, këto sqarohen në vazhdim. 

Analiza e programeve të partive politike 
Në analizë u përfshinë të gjitha partitë politike parlamentare. Shkaku për këtë qëndron në 
faktin se me pjesëmarrje të këtyre partive në Parlament, ato kanë mundësi të ndikojnë në 
miratimin e politikave ose, në anën tjetër, të iniciojnë zhvillimin e politikave të reja ose në 
përmirësimin e politikave ekzistuese. Përveç kësaj, përfaqësuesit e partive parlamentare 
janë në pozitë të marrin pjesë në pushtetin ekzekutiv, ndërsa ato të opozitës kanë rol 
kryesor në kontrollimin e tyre. Shkaku i tretë, jo më pak i rëndësishëm në këtë rast, 
konsiston në faktin që përbërja e tashme parlamentare i përmban përafërsisht të gjitha 
partitë politike  që i përfaqësojnë bashkësisë etnike të Maqedonisë (përveç vllehve) dhe 
kështu edhe perspektiva e tyre është analizuar. 

Prej gjithsej 18 partive politike (shihe shtesën numër 1), që ishin objekt shqyrtimi, 
morëm në mënyrë kthyese 12 programe që u bënë objekt analize. Programet e 6 PP-
ve nuk u analizuan. Prej këtyre programeve na mungonin ato të 4 partive (VMRO – 
Maqedonase, Partia Demokratike e Serbëve në Maqedoni, Partia e Aksionit Demokratik 
e Maqedonisë), ndërsa për programin e Partisë Liberale Demokratike na u tha se i njëjti 
është në përgatitje e sipër. Nga ana e kryetarit të Lidhjes së Romëve të Maqedonisë 
morëm një sqarim eksplicit se ata nuk duan të marrin pjesë në analizë, meqenëse nuk e 



Grafiku 1. Përbërja gjinore e deputetëve sipas partive politike (2008-2012)
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Sikurse u tha më lart, përbërja e tashme parlamentare është e tillë me se Republika 
e Maqedonisë e tejkalon pragun e 30%-shit të përfaqësimit të femrave në Parlament. 
Grafiku më lart jep një pasqyrë detaje se si është pjesëmarrja e partive në tejkalimin e 
këtij pragu.  

Janë shqyrtuar dokumente plotësuese nëpërmjet të 
cilave rregullohet puna e partive.
Për ta kuptuar më mirë punën e partive politike u shqyrtuan edhe dokumente plotësuese, 
gjithsesi kjo nuk ishte fokusi kryesor i analizës, kështu që dokumentet plotësuese që i 
kemi në veb-faqen e partisë, si p.sh. statutin, programin e punës së seksioneve të grave, 
raportin e punës së forumeve/seksioneve të grave, ose dokumente plotësuese të vetë 
partive partive. 

Rezultate krahasuese të kësaj analize me analizën e 
bërë në vitin 2002. 
Antiko bëri një analizë të ngjashme në vitin 2002 me 20 parti politike. Në këtë rast, 
pyetësori i cili u shfrytëzua atëherë, u shfrytëzua edhe gjatë kësaj analize. Prej rezultateve 
të fituara e njehsuam indeksin e senzibilitetit gjinor të të gjitha PP-ve të vitit 2002 (lista 
e partive që morën pjesë në analizën e 2002-shit është dhënë në shtesën numër 5, si 
edhe për PP-të që muarrën  pjesë në analizën e tashme të vitit 2010. Meqenëse është 
shfrytëzuar pyetësori i njëjtë, ai mundëson të bëjmë një krahasim për partitë që ishin të 
përfshira në të dy analizat (6 prej tyre). 
  

2.
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Grafiku 2. Vallë në program është parawitur qëndrimi i partisë ndaj
femrës dhe ndaj rolit të saj të tashëm në shoqëri?

Jo; 4

Po; 8



Grafiku 3. Vallë bisedohet për barazinë
gjinore dhe/ose diskriminim?

Grafiku 4. Vallë dhe cila pjesë e programit i dedikohet femrave 
dhe/ose i qaset pyetjeve që i tangon ato?
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Grafiku 5. Vallë dhe në ç’mënyrë flitet për çështjet që lidhen me kualitetin e jetës
dhe të drejtat njerëzore të femrave?
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Grafiku 6. Vallë dhe në ç’mënyrë flitet për çështjet që lidhen me kualitetin e punës
dhe me të drejtat njerëzore të femrave (arsimin, punësemin...)

PLM (for. ekon.; mbrojtja sociale; arsimi; pol.pop.)

LSDM (arsimi, shëndetësia)

LD (mbrojtja sociale)
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Grafiku 7. Vallë në këto programe flitet për respektimin e
obligimeve ndërkombëtare për përparimin e barazisë gjinore?

JO; 10

PO; 2
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që   ishin shqyrtuar më  parë  dhe ishin trajtuar ekskluzivisht si çështje femrash (për 
shembull dhuna mbi femrat) tani bëhen çështje që  e tangojnë  shoqërinë  më  të  gjerë7. 
Nëse merret parasysh ajo që  u tha më  lartë  mund të  thuhet se  programet e analizuara 
të  PP-ve e përkrahin përfaqësimin e femrave në  pozita vendosjeje në  politikë  dhe në  
ekonomi. Pak  më  tepër se gjysma e programeve (6) e paraqesin qëndrimin pozitiv të  
tyre, ndërsa të  tjerat ose nuk e paraqesin (4) ose pjesërisht e bëjnë  këtë  (2).

Partitë, kur bëhet fjalë  për vizionin e rolit të  femrave në  shoqëri, kanë  qasje të  
ndryshme, 41 % të  partive (5 parti) nuk japin asnjë  sqarim, ndërsa 58% (7) e paraqesin 
vizionin e tyre për rolin e femrave në  shoqëri edhe atë  në  formë të  “ një  shoqërie 
të  balancuar dhe harmonike” (RDM) ose “me përfshirje të  barabartë  dhe të  plotë  të  
femrave në  të  gjitha proceset dhe sistemet e krijimit dhe të  vendosjes” (PSDR). Në  
mënyrë  të  ngjashme me atë  se  ç`u tha më  lartë  mund të  konkludohet se gëzon fakti 
se 2/3 e programeve partiake  ofrojnë  vizion pozitiv për rolin e femrave në  shoqëri dhe 
kjo është  komunikuar qartë  ,nëpërmjet programit,  me anëtarët e partisë.

3.4 Si të arrihet ajo që është paraparë?
Megjithatë  kur duhet të  mbështetet vizioni me mjete dhe zgjidhje konkrete , vetëm tri 
parti i paraqesin në  programet e tyre  (VMRO-DPMNE, RDM dhe LSDM-ja).Ndoshta ky 
rezultat nuk paraqet ndonjë  befasi, meqenëse bëhet fjalë  për dy partitë  më  të  mëdha të  
pozicionit dhe të  opozicionit, e nga ana tjetër partia e tretë, me përgjigje pozitive, është  
parti e vetme e cila udhëhiqet nga një  femër- lidere RDM). 

Pyetja e fundit e analizës së  programeve lidhet me problemin se si partitë   e trajtojnë  
pozicionin e femrave- anëtare të  strukturave partiake. Kjo pyetje është  e rëndësishme 
për dy shkaqe. Nën një  varësisht se sa partia politike kujdeset për përfaqësi adekuate të  
femrave-anëtare në  strukturën partiake, rrjedh edhe ajo se sa retorika për vizionin  dhe 
masat e parapara mbështeten me aksione konkrete. Nën dy se Ligji i partive politike “i 
obligon PP-të  në  veprimin e tyre të  kujdesen për realizimin e parimit për barazi gjinore 
në  marrjen e funksioneve udhëheqëse në  partinë  politike “8  

Prej vetëm dy përgjigjeve pozitive, njëra është e përgjithësuar, ndërsa tjetra  decide 
dhe  e vetmja tregon  qartë  për angazhimet të  pjesëmarrjes së  femrave në  strukturat 
partiake mbi 20% (PAE). 

Përfundimet: Si duket gati të  gjitha programet e partive politike e dallojnë  rëndësinë  
e barazisë  gjinore në  shoqëri. Kjo shihet nëpër tërë  programin ose nëpër pjesë  të  
veçanta, ndërsa femrat rolin e tyre e shohin në aktivitete dhe teamt tradicionale apo 
në tema specifike femore. Mirëpo, për aktivitete dhe masa për përforcim, ose për kuota 
përfaqësimi, numri i përgjigjeve pozitive zvogëlohet shumë, e me këtë  edhe retorika  e 
përgjithshme nuk përkrahet me aksion konkret.
 

7 UNIFEM, ` Çka u përshtatet femrave?- gjinia apo maturia`, 2008, http://www.unifem.org/
progress/2008
8 Ligji për partitë  politike`Gazeta Zyrtare e RM-së` nr.бр 76/2004 

3.
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Grafiku 8. Vallë femrat janë organizuar formalisht në kornica të
partisë politikie si p. sh. seksioni ose forumi i femrave?

JO; 2

PO; 15



Grafiku 9. Vallë forumi/seksioni i femrave është 
rregulluar me dokument të veçantë 

(Rregullore për punë dhe plan të punës)?

Në suaza të
statutit të partisë

(PSM, LD, VMRO-MAK,
PDTM, PLD, DR); 6

Jo; 1

Ka rregullore të
veçantë (VMRO-DPMNE,

RDM, PIE, PDSM, BDI, 
PSDR, PDSH, PLM); 10



Grafiku 10. Çfarë tipi aktivitetesh zbatohen nga grupi formal ose jo formal i
femrave në suaza të parisë politike?
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Grafiku 11. Vallë kanë buxhettë veçantë për realizimin e
aktiviteteve?
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4.2.   Të  dhënat të   ndara në  bazë  të  gjinisë  
          dhe përfaqësimi (kuotat)  

Të  dhënat të   ndara në  bazë  të  gjinisë   janë  njëra prej mundësive për ta matur barazinë  
ndërmjet gjinive, respektivisht nëpërmjet të  këtij lloji të   paraqitjes të  të  dhënave të 
kuptohet më  lehtë  natyra dhe vëllimi i pabarazisë  gjinore.

Njëra ndër pikat fillestare për ta kuptuar sa edhe ku janë  femrat në  partitë  politike është  
të  hulumtohet vallë  partitë  mbajnë  evidencë  të  ndarë  në  bazë  gjinore, e me këtë  edhe 
vallë  kujdesen si është  anëtarësia e tyre dhe ku janë  femrat në  strukturën partiake.

Të  dhënat e fituara në  bazë  të  intervistave të  fokusuara me përfaqësuesit e partive 
politike tregojnë  se partitë, kryesisht, mbajnë  statistikë  të  ndarë  në  baza gjinore. 
Të  gjitha partitë  mbajnë  evidencë  të  antarëve të  partisë, ndërsa numri më  i madh  i 
partive të  dhënat i zbërthejnë  edhe në  bazë  të  gjinisë, moshës dhe arsimit. Më  poshtë  
është  paraqitur grafiku në  të  cilin është  treguar raporti i partive me  dhe pa të  dhëna 
të  ndara në  baza gjinore.  

Nga ajo që  kemi thënë  më  lartë  se partitë  e dinë  përqindjen e anëtarëve –femra në  
radhët e tyre, e në  bazë  të  përgjigjeve të  dhëna në  intervistë  kjo përqindje lëviz prej 
35 deri në  40% .  

Tabela numër 1. paraqitja e përqindjes ( % ) e femrave në  anëtarësinë  e partive politike 
dhe përqindja (%) në  aq trupe partiake.

% e fem. në anëtarësi. % e fem. në trupa partiake
VMRO-DPMNE 50 25

PSM 31 30

RDM 45 /

PIE / /

LD 35 40

VMRO-MAK 19 35

PDSM 35 50

PDT 30 30

PAD 50 50

LSDM 47 30

BDI 33 30

PSDR 50 30

PLD 50 30

AR 40 30

PDSH 25 20

ND

PL



Grafiku 13. Vallë partia ka kuota anëtaresh për pjesëmarrje në
trupet partiake?

Kanë kuota; 10

Nuk kanë
kuota; 7



Grafiku. Vallë anëtaret e partive përshihen në trajnime që parashihen
për anëtarë e partisë dhe vallë ka kuota në ketë aktivitet?

Ka kuota:
(LSDM, PDTM, 

VMRO-ja Maqedonase);
3

Nuk ka përgjigje; 1

Nuk kanë kuota; 13
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ndihmojnë  përparimin e pozitës femrës në  shoqëri. Me përjashtime të  vogla, të  gjitha 
partitë  politike kanë  përkrahur nga ndonjë  ligj që  i tangon çështjet e femrave, një  
numër i madh partish pajtohen për ta përkrahur alokacionin e zmadhuar financiar të  
programit  për kontrollet gjinekologjike falas ose sjelljen e Ligjit për dhunën familjare 
mbi femrat. Gati të  gjitha partitë  politike janë  bindur se femra duhet të  vendosë  vetë  
për abort. 

PËRFUNDIMET: 

Prej asaj që  pamë  më  lartë  mund të  përfundohet se partitë  politike të  analizuara në  
strukturën e tyre kanë  trupe të  brendshme formale me të  cilat sigurohet një  mekanizëm 
institucional për femrat që  funksionon përbrenda, por pjesërisht edhe nga jashtë. Këto 
trupa , në  një  numër më  të  madh partish mbështeten me dokumente të  veçanta, e 
në  disa parti ato janë  reflektuar edhe në  statut. Ata realizojnë  aktivitete specifike 
me qëllim ndërtimi të  qëndrimit/ edukimit, forcimit politik, por njëkohësisht realizojnë  
edhe aktivitete humanitare. Për kësosh aktivitetesh një  nunër i madh i partive nuk 
kanë  buxhet të  përcaktuar. Partitë  mbajnë   evidencë  të  ndarë  gjinore të  anëtarësisë, 
më  tepër se gjysma e tyre kanë  kuota të  përcaktuara për  pjesëmarrje të  femrave 
në  struktura udhëheqëse partiake dhe gati të  gjithë  përkrahin ose do të  përkrahnin 
iniciativa/ligje nëpërmjet të  cilave do të  përparohej pozita e femrës në  shoqëri.   
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Grafiku 15. Indeksi i sensibilitetit gjinor në vitin 2002
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Grafiku 16. Indeksi i sensibilitetit gjinor në vitin 2010
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Grafiku 17. Indeksi i sensibilitetit gjimor
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REKOMANDIME

 

Rezultatet pozitive të cilat hetohen në përfaqsimin  e femrave në parlament 
duhet të barten edhe në nivel lokal, në pjesëmarrjen e femrave në këshillat e 
komunave si edhe të femrave kryetare të komunave.

Për ta arritur këtë duhet te fillohet me përcaktimin e kuotave të detyrueshme brenda 
partisë për pjesëmarrje të femrave në pozita vendimmarrëse. Me këtë do të mundësohej 
ndryshim i elitave politike të sotshme në të cilat dominojnë meshkujt.

Mbështetja i femrave – anëtare të partive politike duhet të jetë aktivitet i cili realizohet në 
kontinuitet dhe në këtë mënyrë të përgatiten kandidate që do ta plotësojnë kuotën, por 
edhe të cilave do t’u mundësohet krijimi i një modeli të ri të politikanes dhe i udhëheqjes 
në politikë.

Shteti duhet të insistojë në llogaridhënie financiare të partive politike, edhe atë rregullisht 
dhe në mënyrë të detajuar. Kështu do të vihet një kontroll mbi mjetet financiare që 
derdhen në parti, e me te do të hapet edhe një hapësirë për përkrahje të aktiviteteve që 
nuk janë të lidhura me biznes-elitat, por kanë për qëllim përparimin e pozicioneve të të 
varfërve dhe të margjinalizuarëve, nga të cilët femrat janë në numër më të madh.

Mekanizma të brendshëm partiake për sigurimin e barazisë gjinore duhet të përkrahen 
me mekanizma efikas dhe të fortë të makinerisë gjinore, si edhe me lëvizje femërore të 
fortë. Vetëm kështu, retorika edhe përkushtimet në programet dhe statuteve të partive 
politike do të shndërrohen në aksione politike konkrete.
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SHTOJCA 1

Partitë e ftuara në analizë – Partitë Politike Parlamentare

 Ê 1. VMRO-DPMNE 

 Ê 2. Partia Socialiste e Maqedonisë

 Ê 3. Rindërtimi Demokratik i Maqedonisë

 Ê 4. Parti për Ardhmëri Evropiane

 Ê 5. Lidhja Demokratike

 Ê 6. VMRO-Maqedonase

 Ê 7. Partia  Demokratike e Serbëve të Maqedonisë

 Ê 8. Partia Demokratike e Turqve të Maqedonisë

 Ê 9. Lidhja e Romëve të Maqedonisë

 Ê 10. Partia e Aksionit Demokratik e Maqedonisë

 Ê 11. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë

 Ê 12. Bashkimi Demokratik për Integrim

 Ê 13. Partia Socialdemokrate e Re

 Ê 14. Partia Liberal-Demokrate e Maqedonisë

 Ê 15. Partia Liberale e Maqedonisë

 Ê 16. Alternativa e Re

 Ê 17. Partia Demokratike Shqiptare

 Ê 18. Demokracia e Re
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SHTOJCA 2

PYETËSOR ME TË CILIN U ANALIZUAN 
PROGRAMET E PARTIVE POLITIKE 

1. Vallë në program jepet qëndrimi i partisë ndaj femrës dhe rrolit të tanishëm të saj 
në shoqëri?

2. Vallë në të flitet për barabarësinë ndërmjet gjinive dhe/ose diskriminimin. 

3. Vallë dhe cila pjesë e programit i kushtohet femrave dhe/ose i përkushtohet 
çështjeve që i tangojnë (përkasin) saj?

4. Vallë dhe në ç’mënyrë flitet për çështjet që lidhen me cilësinë e jetës dhe të drejtave 
njerëzore femërore (arsimi, punësimi, nataliteti, politikat e popullzimit, demografia, 
mbrojtja shëndetësore, mbrojtja sociale, familja, e drejta për abort etj.)?

5. Vallë në program flitet për nevojën e respektimin e obligimeve ndërkombëtare për 
përparimin e barazisë gjinore?

6. Vallë në program është paraqiture qëndrimi i partisë ndaj përfshirjes së femrave në 
pozicionet vendimmarrjes në politikë dhe ekonomi? Si është ai qëndrim?

7. Vallë në program ofrohet vizioni për rolin e femrës në shoqëri në të ardhmen dhe 
si është ai rol ?

8. Vallë ofrohen masa dhe vendime konkrete për përmirësimin e pozitës së femrave ?

9. Vallë programi merre me pozitën e femrave – anëtare të partisë në strukturat 
partiake ?
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SHTOJCA 3

PYETJE TË SHFRYTËZUARA PËR INTERVISTËN E FOKUSUAR

1. Vallë femrat janë organizuar formalisht në korniza të partive politike si p.sh. në 
seksionin e femrave ose forumin e femrave?

2. Vallë kanë dokument për këtë ? (rregullore të punës ose plan të punës)

3. Vallë kanë buxhet për realizimin e këtyre aktiviteteve ?

4. Nëse nuk janë organizuat formalisht, vallë ekzistojnë grupe jo-formale?

5. Çfarë tipi aktivitetesh organizohen nga grupet  formale ose jo formale në suaza të 
partisë politike ?

6. Vallë në parti mbahet evidencë për anëtarët sipas gjinisë, viteve dhe përgatitjes 
profesionale?

7. Vallë partia ka kuota për anëtaret (femra) për pjesëmarrjen e tyre në trupe partiake 
dhe/ose trajnime ?

8. Sa është përqindja e femrave në anëtarësi?

9. Sa është përqindja e femrave në trupet partiake (në kryesi, kuvend partiak etj.)

10. Vallë anëtaret-femra e partisë përfshihen në trajnimet, vallë ka kuota për këte?

11. Valle partia ka iniciuar ose mbështetur Ligj ose ndonjë akt nënligjor me të cilin do ta 
përmirësonin pozitën e femrës në shoqëri?. (në këtë përbërje parlamentare)

12. Si është qëndrimi i partisë ndaj dhunës në familje ndaj femrave? Vallë do të votoje 
për një ligj të veçantë i cili do ta rregullonte këtë çështje?

13. Si është qëndrimi i partisë për programin – falas për kontrollet gjinekologjike? Vallë 
do të përkrahje zmadhimin e alokacionit buxhetor për këtë program?

14. Si është qëndrimi i partisë për abortin ? Vallë femrat duhet ta kenë të drejtën për të 
vendosur lidhur me këtë çështje?
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SHTOJCA 4

EMRI DHE MBIEMRI Funksioni/Partia

Kosana Mazneva Kryetare e Unionit të Femrave në VMRO-DPMNE, 
deputete në kuvend

Anica Pupionovska Kryeate e Forumit te Femrave në PSM

Liljana Popovska Kryetare e RDM, deputete në kuvend

Sejadin Xhaferi Zëdhënës i PIE-së

Vasilka Koceva Kryetare e shoqatës se grave në LD

Borislav Stoimenov Kryetar i VMRO-Maqedonase, Deputet në kuvend

Vesna  Babiç Zëvendës kryetare e aktivit të grave në PDS

Kadir Salih Sekretar Gjeneral i PDTM

Avdija Pepiq Kryetar i PAD-it, deputet në kuvend

Cvetanka Ivanova Koordinatore të grupit të deputetëve të LSDM-së, 
deputete në kuvend

Zumrete Jakupi Deputete në kuvend e BDI-së

Sonja Mirakovska Sekretar Organizativ i PSDR

Roza Topuzovska 
-Karevska

Anëtare e këshillit ekzekutiv – PLD-së, 
deputete në kuvend

Gjorgji Orovçanec Kryetar i Alternativës së Re, deputet në kuvend

Sadije Iljazi Sekretare e forumit të grave në PDSH

Gollupka Neçevska - 
Cetanovska Kryetare u Unionit të Grave në PLM

Gjylymsere Kasapi Anëtare e këshillit drejtues të Demokracisë së Re
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SHTOJCA 5 

Partitë që morën pjesë në analizën e vitit 2002:

 Ê Partia Demokratike e Boshnjakëve (PDB)

 Ê VMRO- VMRO Opcioni i Reformimit te Drejtë në Maqedoni

 Ê VMRO-DPMNE Partia Demokratike për Unitet Kombëtar Maqedonas

 Ê VMRO- Maqedonase

 Ê Aliansa Demokratike e Shqipëtarëve në Maqedoni (ADSHM)

 Ê  Alternativa Demokratike

 Ê Partia Demokratike Shqipëtare (PDSH)

 Ê Partia Demokratike e Serbëve në Maqedoni (PDSM)

 Ê Partia Demokratike e Turqve në Maqedoni (PDTM)

 Ê Lidhja Demokratike e Serbëve në Maqedoni (LDSM)

 Ê Partia Liberal Demokratike (PLD)

 Ê Partia Liberale e Maqedonisë (PLM)

 Ê Partia Demokratike Kombëtare (PDK)

 Ê Demokracia e Re (Nova Demokratia) (ND-DR)

 Ê Partia e Bashkuar e Romëve të Maqedonisë (PBRM)

 Ê Paria e Lëvizjes së Turqve (PLT)

 Ê Partia për Prosperitet Demokratik (PPD)

 Ê Partia e Vllehëve të Maqedonisë (PVM)

 Ê Lidhja E Romëvë (LR)

 Ê Partia Socialiste e Maqedonisë (PSM)

 Ê Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë (LSDM)
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VMRO-DPMNE Partia Socialiste e 
Maqedonisë

Rindërtimi Demokratik i 
Maqedonisë

Parti për Ardhmëri Evropiane Lidhja Demokratike VMRO-
Maqedonase

 Partia  
Demokratike 
e Serbëve të 
Maqedonisë

Partia 
Demokratike 
e Turqve të 
Maqedonisë

Lidhja e 
Romëve të 
Maqe-
donisë

Partia e Aksionit 
Demokratik e 
Maqedonisë

Lidhja Socialdemokrate e 
Maqedonisë

Bashkimi Demokra-
tik për Integrim

Partia Socialdemokrate 
e Re

 Partia Liberal-
Demokrate e 
Maqedonisë

Partia Liberale e 
Maqedonisë

Alter-
nativa 
e Re

Partia 
Demokra-
tike 
Shqiptare

Demokracia e Re

Programi Programi i VMRO-DPMNE-
së për rilindje 2008-2012, 
rilindja në 100 hapa e 
plotësuar dhe zgjeruar 

Programi politik i 
Partisë Socialiste të 
Maqedonisë

Programi zgjedhor i 
Rindërtimit Demokratik 
të Maqedonisë 2006

Partija për Ardhmëri Evropiane, 
Programi, Shkup ,dhjetor 2008 

Programi i Lidhjes 
Demokratike

Programi i 
partisë nuk 
ishte  në 
dispozicion 
për analizë 

Programi i 
partisë nuk 
ishte  në 
dispozicion 
për analizë 

Programi 
i Partisë 
Demokratike 
të Turqve e 
postuar në 
veb faqen e 
partisë me 
datë 4 qershor 
2006 në gjuhën 
angleze

Partija 
refuzoi të 
mer pjesë 
në analizë

Programi i 
partisë nuk ishte  
në dispozicion 
për analizë 

Programi i LSDM-
së,`Kemi zgjidhje`

Programi i BDI-së, 
Shkup 2009

Programi i PSDR Nuk kishim qasje 
në program. 
Programi është 
në zhvillim e 
sipër 

Programi i Partisë 
Liberale së Maqe-
donisë

 Nuk 
kishim 
qasje 
në pro-
gram. 

Programi 
i PDSH-së

Programi i 
Demokracisë së 
Re-Partija për 
demokraci të re 

1.  Vallë në program jepet 
qëndrimi i partisë ndaj 
femrës dhe rrolit të tanishëm 
të saj në shoqëri?

Jo, gruaja përmendet në suaza 
të masave  dhe aktiviteteve 
specifike dhe nuk ka çëndrim 
për rolin e saj

Po Po si prioritet i veçant i 
partisë po edhe si kapitull 
i posaçëm 

Po, në kapitull të veçant  të 
dedikur për femra

Jo Jo Po, në kuadër të pjesës për 
zhvillimin e dekoracisë 
dhe lirisë

Po në kapitullin e 
veçantë 

Po, në tërë programin 
po edhe në kapitullin e 
dedikuar për barazinë 
gjinore

Po, në tërë 
programin po edhe 
në kapitullin e dedi-
kuar për femrat 

Jo Po, në kapitullin e 
posaqëm 

2. Vallë në të flitet për 
barabarësinë ndërmjet gjinive 
dhe/ose diskriminimin.

Jo Po Po Po Jo Jo Po Po Po Jo, vetëm në 
mënzrë indirekte 
, nëpërmjet për-
mendjes së pozitës 
së pavolitshme të 
femrave 

Jo Po

3. Vallë dhe cila pjesë e 
programit i kushtohet fem-
rave dhe/ose i përkushtohet 
çështjeve që i tangojnë 
(përkasin) saj?

Nuk ka kapitull të dedikuar 
për femra po ajo përmendet 
në fushën e shëndetsisë, 
mbrojtjes sociale,barazia 
gjinore ne nivel lokal, zhvil-
limit demografik dhe familja

Po, në pjesën e posaçme 
të programit me sqarim 
të shkurtë dhe gjeneral 

Po, në punësim me anë 
të sipërmarsisë, shëndetsi 
me akcent në qasje të 
përmisuar  për kontrolla 
gjinekologjike, Politika e 
popullimit dhe mrojtjes 
sociale-parandalimi i 
dhunës ndaj femrave

Po, në kapitull të veçant  Nuk ka Jo Po,në pjesën për vizionin 
por programi nuk ka pjesë 
të posaqme për femra. Ato 
përmenden në suaza të 
fushave   të caktuara nëpër 
tërë programin 

Po në kapitullin e 
veçantë 

Po, në tërë programin 
po edhe në kapitullin e 
dedikuar për barazinë 
gjinore

Po, në kapitullin e 
dedikuar për femrat 

Jo Po, në kapitull në 
të cilin flitet për 
barazin gjinore, 
promovimin e 
pozitës së femrave 
në shoqëri dhe 
luftës kundër  
diskriminimit

4. Vallë dhe në ç’mënyrë flitet 
për çështjet që lidhen me 
cilësinë e jetës dhe të drejtave 
njerëzore femërore (arsimi, 
punësimi, nataliteti, politikat 
e popullzimit, demografia, 
mbrojtja shëndetësore, mbro-
jtja sociale, familja, e drejta 
për abort etj.)?

Po, në shëndetsi (mbrojtja nga 
karcinomi dhe virusi HPV), 
fekondimi biomedicinal, 
programi për fëmi të tretë, pu-
nësimi me akcent të  mbrojtjes 
së femrave shatzane , nënave 
të reja dhe nënat e vetme, sig-
urimi  i pensioneve minimale 
për nënat të cilat kan lindur 
dhe rritur 4 apo më shumë 
fëmi, realizimi i strategjisë 
kombëtare për mbrojtje nga 
dhuna në familje 

Jo Po,  qështjet të lidhura 
me forcimin e barazisë 
gjinore dhe pozitës së 
femrave në shoqëri 
përmenden nëpërmjet 
tërë programit po edhe 
në kapitull të veçant 

Fusha e përmisimit të rregul-
lativës ligjore për dhunën në 
familje, keqtrajtimit në vendin 
e punës, mbrojtja e  nënave të 
vetme. përmisimi i rrjetit për 
mbrojtje shëndetsore nga aspekti 
i këshillimoreve për planifikimin 
e familjeve  mbrojtja shëndetsore 
e nënave 

Po `Balansi Social-
Lidhja Demokratike 
afron koncept konkret 
për tejkalimin e kësaj 
situate me anë të: 
themelimin e principit 
të solidaritetit social për 
ato të rrezikuar,sidomos 
të papunësuar, 
punëtorëve të falimen-
tuar, nënave të vetme , 
persona pë paguar mini-
malisht,…….. me qëllim 
të aritjes së një balanci 
social në shtet`

Jo Po, në disa fusha 
-demokraci, barayi, 
siguri sociale dhe drejtësi, 
bujqësi , arsim i lartë 

Po në programin 
flitet për qështjet 
nga fusha e 
fuqizimit  ekonomik 
të femrave dhe pa-
varsisë ekonomike 
të tyre, në politikë 
dhe kyqja e sajë në 
struktura vendim-
marëse, e drejta 
për votim, shën-
detsi, plitikë sociale, 
arsim,kulturë si dhe 
dhunë në familje 

Për femrën flitet në suaza 
të këtyre fushave-ekono-
mia sociale, padrejtësia 
ekonomike,punësimi, 
politika dhe vendim-
marja, eliminimi dhe 
diskriminimi i dhunës së 
bazuar në gjini, ndarja  
e profesioneve në baza 
gjinore 

Po, në kapitul-
lin e dedikuar për 
femra, flitet për 
papunësinë, trans-
ferimin e kostës për 
bio-reproduktim 
prej femrës  në sho-
qërinë, sigurimin e 
shërbimeve të lira 
dhe cilësore për 
familjen me çka 
do të aktivizohet 
ponteciali për punë 
i femrës 

Jo Po në kapitull të 
posaqëm në të 
cilin flitet për pro-
movinin e poyitës 
së fermave në 
ekonomi, arsim më 
të mirë,  pjesmarje 
në vendimmarje, 
lufta kundër dhu-
nës ndaj femrave   

5. Vallë në program flitet 
për nevojën e respektimin e 
obligimeve ndërkombëtare 
për përparimin e barazisë 
gjinore?

Jo Jo Po, "Konventa për 
eliminimin e të gjitha 
formave të diskriminimit 
kundër femrave"

Jo Jo Jo Jo Po, programi refer-
on në konventën 
për eliminimin e 
të gjitha formave 
të diskriminimit 
kundër fermave 

Jo Jo Jo Jo

6. Vallë në program është 
paraqiture qëndrimi i partisë 
ndaj përfshirjes së femrave 
në pozicionet vendimmarrjes 
në politikë dhe ekonomi? Si 
është ai qëndrim?

Po, Programi nuk i nxjer 
qëndrimet për përfaqsimin e 
femrave në poyitat vendim-
marëse  por mbështet uljen e 
papunsisë të femrave 

Po, qëndrimi është 
pozitiv 

Po, pozitiv Po, pozitiv dhe mbështet përmi-
simin e prëfaqsimit të femrave 

Jo Jo Po, pozitiv, partija 
mbështet përfaqsim të 
barabart të femrave në të 
gjitha sferat të jetës kyqur 
këtu edhe politikën dhe 
ekonominë 

Po, qëndrimi 
është poziziv dhe 
partija mbështet 
përfaqsimin më të 
madh të femrave 

Po, pozitiv Jo Jo Pjesërisht, flitet për 
avancimin e pozitës 
së femrave në 
ekonomi po jo edhe 
, në mënyrë eksplic-
ite, në politikë .

7. Vallë në program ofrohet 
vizioni për rolin e femrës në 
shoqëri në të ardhmen dhe si 
është ai rol ?

Jo Po, shumë shkurtimisht Po, partija synon drejt 
`shoqërisë së balansuar 
dhe të harmonizuar`

Po, partija i konsideron femra 
faktor të barabart në shoqëri 

Jo Jo Po, partija mbështet 
barayinë dhe përfaqsimin 
e barabartë 

Po, barazia është 
parimi themelor i 
platformës partijake 
e me këtë edhe 
partneriteti në mes 
të femrave dhe 
meshkujve 

Po, synon drejt ` barazisë 
dhe kyqjes së plotë të 
femrave në të gjitha 
procese dhe sisteme të 
krijimit dhe vendimit` 

Jo Jo Po, partija synon 
drejt shoqërisë në 
të cilën vlerësohet 
pjesmarja e femrave 
dhe meshkujve në 
mënyrë të barabartë 

8. Vallë ofrohen masa dhe 
vendime konkrete për 
përmirësimin e pozitës së 
femrave ?

Masa konkrete afrohe 
në fushën e shëndetsisë 
(vakcinat), demografrisë 
(mbështetja për fëminë e 3 
dhe 4-t) si dhe  masa tjera të 
cilat e avancojnë funcionin 
reproduktiv të femrave 

Jo Po Jo Jo Jo Po nu kuadër të fushave 
të cekura në përgjigjen 
numër 8 

Jo Jo Jo Jo Jo

9. Vallë programi merre me 
pozitën e femrave – anëtare 
të partisë në strukturat 
partiake ?

Jo Po, `PSM do të siguroj 
pjesmarje më të madhe 
të grave në udhëheqsitë 
të organeve në të gjitha 
nivele të partisë`

Jo Po, mbështet  mbi 20% të për-
faqsimit të grave

Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo



VMRO-DPMNE Partia Socialiste e 
Maqedonisë

Rindërtimi Demokratik i 
Maqedonisë

Parti për Ardhmëri 
Evropiane

Lidhja Demokratike VMRO-Maqe-
donase

 Partia  Demokratike 
e Serbëve të Maqe-
donisë

Partia Demokratike e 
Turqve të Maqedonisë

Lidhja e 
Romëve të 
Maqedonisë

Lidhja Social-
demokrate e 
Maqedonisë

Bashkimi Demokratik 
për Integrim

Partia Socialdemokrate e Re  Partia Liberal-Demokrate 
e Maqedonisë

Partia Liberale e Maqedonisë Alternativa e Re Partia Demokratike 
Shqiptare

Demokracia e Re

INTERVISTË Kosana Mazneva,Kryetare e 
Unionit të Femrave në VMRO-
DPMNE, deputete në kuvend

Anica Pupinovska, 
kryetare e forumit të 
femrave të PSM

Ljiljana Popovska, krzetarja e RDM 
dhe anëtare e parlamentit 

Sejadin Xhaferi, 
zëdhënës i PAE 

Vasilka Koceva, 
Kryetarja e shoqatës së 
femrave të LD 

Borislav Stoi-
menov, Kryetari  i  
VMRO-Maqe-
donase  

Vesna 
BabiqВесна,Zëvendës 
kryetare e aktivit të 
grave në PDS

Kadir Salih, Sekretar 
Gjeneral i PDTM

Cvetanka Ivanova 
,Koordinatore të 
grupit të deputetëve 
të LSDM-së, de-
putete në kuvend

Zymrete Jakupi, 
deputete në kuvend  

Sonja Mirakovska, Sekretar 
Organizativ i PSDR 

Roza Topuzovska-Ka-
revska, Anëtare e këshillit 
ekzekutiv – PLD-së, 
deputete në kuvend

Golupka Neçevska-
Cvetanovska, Kryetare u 
Unionit të Grave në PLM

Gjorgji Orovçanec,Kryetar 
i Alternativës së Re, 
deputet në kuvend

Sadije Iljazi, Sek-
retare e Forumit të 
grave të PDSH-së 

Gjylymsere Kasapi, 
Anëtare e këshillit 
drejtues të Demokracisë 
së Re

1. Vallë femrat janë organizuar 
formalisht në korniza të partive 
politike si p.sh. në seksionin e 
femrave ose forumin e femrave?

Po, Unioni i Femrave Po, Forumi i femrave Po, Forumi i femrave Po, në nivel të organi-
zatave komunale secila 
organizatë ka lidhje 
të grave

Po, në shoqatë të 
femrave 

Po, në formë 
të lidhjes së  
femrave

Po, aktivi i femrave në 
nivel të partisë  

Po, ne kemi forum të 
femrave në nivel lokal

Po Po, me formimin e 
partisë në vitin 2002

Po Po, PLD ka forum të fem-
rave i cili është i definuar 
në statut të partisë .

Po, në union të grave të PL 
në nivel republikan dhe 
komunal Мак едонија.

Jo më, kemi pasur më 
parë mirpo vetë femrat 
ishin kundër sepse ishte 
diskriminuese prandaj 
tani  funksionojnë  
joformalisht 

Po jemi të organi-
zuar në Forum të 
grave Shqiptare 

Punohet ne formimin 
e forumit të grave dhe 
ky aktivitet është  në 
realizim të sipër 

2. Vallë kanë dokument për këtë 
? (rregullore të punës ose plan 
të punës)

Rregullorja e punës, plani vjetor 
për punë dhe plani akcional 

Në statut si forum i 
femrave

Forumi ka rregullore, plan të punës 
dhe program për punë

Po Po, në dokumente si dhe 
në statut të partisë 

Me statut të 
partisë është 
paraparë organ i 
veçant  Lidhja e 
femrave

Po Po, në statut janë të 
përfshira

Po Ka statut dhe kryetar Po, kemi plan, rregullore 
dhe statut 

Statuti i definon të 
drejtat dhe përgjegjësitë 
e forumit të femrave. Ai 
përbëhet prej kryetarit me 
3 nën-kryetarë , bordin 
ekzekutiv , këshillin 
qendror dhe kuvendin. 

Rregullorja dhe programi i 
cili përtrihet në bazë vjetore 

Kur finksiononin më parë 
kishte, tani jo më .

Po kemi program 
dhe rregullore 

Në Statut është 
rregulluar funksionimi i 
femrave në parti 

3. Vallë kanë buxhet për realizimin 
e këtyre aktiviteteve?

Jo, mirpo plani vjetor është me 
buxhet dhe ai aprovohet në fillim 
të vitit 

Nuk ka buxhet të veçant  Po ka buxhet të veçant Jo, shfytëzohet buxheti 
i partisë

Jo Jo Jo, shfrytëzohet 
buxheti i partisë

Nuk ka buxhet të veçant Jo Nuk kemi buxhet të 
veçant 

Po, ka buxhet edhepse nuk është 
i madhë

Jo, forumi i femrave nuk 
ka buxhet të veçant

Nuk kemi buxhet, më së 
shpeshti me vetëfinansim.

Jo Jo, kur ka nevojë 
shfrytëzohet buxheti 
i partisë 

Buxheti i partisë 

4. Nëse nuk janë organizuat 
formalisht, vallë ekzistojnë grupe 
jo-formale?

 / / / / / Krahas Lidhjes 
eka edhe komi-
sioni për femra 

/ / / / / / / Po / Jo

5. Çfarë tipi aktivitetesh organ-
izohen nga grupet  formale ose 
jo formale në suaza të partisë 
politike ?

Forume informimi për edukim më 
të mirë, mbështetje ekonomike, 
turiymi, ndërtimi i qëndrimeve 
për politika të reja apo ekzistuese 

Aktivitete humanitare, 
dhuna gjinore dhe ndaj 
femrave, vizita në shtëpi 
të pleqve dhe fëmive 
bonjak 

 Takime të rregullta, trzeya të 
rumbullakta, materjale promo-
tive, debata publike për qështje 
të caktuara , lobimi  për ligje, 
kampanja, propozimi i ligjeve dhe 
akteve nënligjore dhe ndërmarja e 
inciativave të caktuara

Planifikimi i projekteve 
konkrete

Më së shpeshti me 
aktivitete humanitare , 
tribuna, shoqërim mes 
femrave mirpo edhe 
aktivitete politike 

Aktivitete për 
afirmimin e 
femrave në të 
gjitha svera të 
jetës shoqërore  

Femrat në politikë, 
zgjedhjet lokale , 
lobimi edhe aktivitete 
tjera 

Aktivitete të njëjta të 
cilat i realiyojmë në 
kuadër të partis sonë 
. Femrat veprojnë 
horizontalisht dhe ver-
tikalisht 

Aktivitete politike, 
tribina, aktivitete 
humanitare 

Organizojmë tribuna, 
kampanja shëndetsore 
(për HPV, prevenimi 
nga kanceri, shëndeti 
reproduktiv) me këtë  i 
edukojmë gratë të viseve 
rurale 

 Aktivitete humanitare, të 
përbashkëta dhe aktuele kyqur 
këtu krijimin e politikave të cilat 
i tangojnë femrat

Pjesmarrja më e madhe 
e femrave atje ku mirren 
vendimet, zhvillimi i 
infrastrukturës,lufta 
kundër dhunës në familje 
,kampanja për zbulim të 
hershëm të kancerit në 
gji, lufta për të drejtat 
njerzore,të drejtat e 
femrave dhe fëmive, 
kampanja për vetëdisimin 
e femrave për pjesëmarrje 
në politikë, trajnimet për 
femra sipërmarrëse.

Fuqizimi i grave ne 
politikë, edukimi, kampanja 
humanitare, bashkpunimi me 
femra tjera në politikë si dhe  
shoqërimi për Vitin e Ri 

Dijagnostikimi i hershëm 
i kancerit në gji, propa-
gandi për PAPA testin, 
ushqimi për fëmi dhe 
ndikimi nga ajo.

Aktivitete për eman-
cipimin e femrave 
në të gjitha svera të 
shoqërisë 
Политичко 
зајакнување на 
жените

Edukimi për forcimin 
politik të femrave, 
Zhvillimi i femrës 
Shqiptare dhe integrimi 
i sajë në shoqëri 

6. Vallë në parti mbahet evidencë 
për anëtarët sipas gjinisë, viteve dhe 
përgatitjes profesionale?

Po Po, në bayë të gjinisë, 
moshës dhe edukimit

Po Po, egziston arkivi 
po ehde plotësohen 
aplikimet

Po Po Po, me anë të fletave 
për evidencë të 
cilat plotësohen në 
nivel komunal dhe 
mblidhen në nivel të 
partisë 

Po kemi arkiv , në 
secilën degë kemi listën 
e anëtarëve 

Po Po, me antarsim ato 
evidentohen

Po Po, mbahet evidenca. 
Listat azhurohen në 
2-3 vite varësisht prej 
antarsisë

Po kemi bazë të të dhënave Nuk mbajmë evidencë 
në bazë gjinore, vetëm 
evidentojm kush janë 
antarë 

Po Plotësohen formulare të 
cilët e përbëjnë bazën e 
të dhënurave 

7. Vallë partia ka kuota për anëtaret 
(femra) për pjesëmarrjen e tyre në 
trupe partiake dhe/ose trajnime ?

Jo Po, ka kuota prej 
30%,kemi kujdes për 
përfaqsimin e femrave 
në të gjitha struktura 
partijake duke u nisur 
prej kryesisë, këshillit 
ekzekutiv e deri te këshilli 
republikan 

Kuota formale nuk ka mirpo 
mbahet llogari për minimum 40% 
pjesëmarje të grave në trjnim dhe 
në trupa partiake

Jo Jo, edhepse mbajmë 
llogari për përfaqsimin 
e femrave dhe ka numër 
të mjaftueshëm të 
anëtareve femra 

Po Po ka kuotë prej  30% Në bazë të ligjit jemi të 
obliguar  30% të jenë 
të përfaqsuara dhe ne e 
rrespektojmë këtë 

Po ka  30% Po, ka 30% kuotë për trajnim 
dhe dhe ekzekutim

Jo, nuk kemi kuota 
formale 

Po, kuota prej së paku  40% 
për organe të organizatave 
partijake, në Statut të partisë

Jo, edhe kur janë më 
shumë fermra nuk ka 
problem

Po, kuota mbi  20%, 
në statut të partisë 

Nuk ka kuota mirpo 
mbahet llogari për 
përfaqsimin e femrave 
në organet e partisë 

8. Sa është përqindja e femrave në 
anëtarësi?

Rreth  50%  31%. 45% Nuk kemi të dhëna 
sepse nuk kemi kuota

rreth 35%, 19% 35% 30% 47%.  33%. 50%. Përqindja është e 
ndryshme. P.sh. Në disa 
organizata komunale 
përqindja është 50 ndërsa 
në zonat më patrijarhale 
kjo përqindje është 
më e ulët 

42% rreth  40%. Më shumë se  25 % 20%

9. Sa është përqindja e femrave në 
trupet partiake (në kryesi, kuvend 
partiak etj.)

Komiteti qendror -30%, 
komiteti ekzekutiv-15%,Grupi 
parlamentar  43%, koordinatorja e 
GP,nënkryetarja e parlamentit.

30% Nuk është stabil, ndrohet varësisht 
prej ndrimit të përbërjes së partisë 

Nuk kemi të dhëna 
mirpo kandidatja nga 
PAE është këshilltare 
në qytetin e Strugës 
dhe me këtë partia i jep 
rëndësi barazisë gjinore 
dhe kyçjes së femrave 

minimum 40%. 35% ½ e femrave janë të 
përfaqsuara në struk-
tura udhëheqëse 

Në bordin egzekutiv 
të partisë kemi 30% të 
femrave.

30%. 30%. Kuota respektohet dhe ajo 
është  30%.

Në bordin ekzekutiv për 
momentin është nën  
30% ndërsa në këshillin 
qendror numri është 
mbi  30%.

25% mbi  30% në kryesi të 
partisë

20% Jo më shumë se  20%

10. Vallë anëtaret-femra e partisë 
përfshihen në trajnimet, vallë ka 
kuota për këte?

Po, mirpo nuk ka kuota Po (nuk ka përgjigje për 
kvotës për trajnime)

Po mirpo nuk ka kuota Nuk kemi kuota Po, dërgohen femrat 
edhepse nuk kemi kuotë 

Po Nuk kemi kuota 
mirpo femrat shpesh 
shkojnë nëntrajnim 
sepse meshkujt nuk 
dojne të shkojnë 

Po kemi kuota, mirpo 
femrat më së shpeshti 
shkojnë në trajnime 

Po, femrat janë të 
kyqura në trajnime 

Nuk e shiqojmë kuotën  
por aftësitë, gjithsesi 
se duhet të ket ballans 
(nëse tre anëtarë janë 
dërguar në trajnim 
ose  në ndonjë ngjarje 
atëherë meret parasush 
ballansi gjinor rres-
pektivisht, do të kyqet 
femra).

Nuk kemi kuotë, megjithatë 
i vizitojnë, më së shumti  në 
organizata e të rinjëve e këtu 
janë vajza të reja dhe gra 

Po, trajnimet bëhen për të 
gjithë anëtarë të partisë. 
Ndonjëherë ka më shumë 
femra  sepse ato kanë 
dëshirë më shumë të 
mësojnë. Organizohen 
seminare vetëm për femra 
p.sh. Për sipërmarrësi. 

Po, femrat kyqen në të gjitha 
trajnime varësisht nga nevoja. 
Nuk ka limitime . Nuk 
ka kuota

Po, nuk ka kuota Po miret parasysh 
pjesëmarrja e bara-
bartë e të dy gjinive 
në trajnim 

Nuk ka kuota mirpo 
miret parasysh ballansi 
gjinor 

11. Valle partia ka iniciuar ose 
mbështetur Ligj ose ndonjë akt 
nënligjor me të cilin do ta përmirë-
sonin pozitën e femrës në shoqëri?. 
(në këtë përbërje parlamentare)

Po, Ligji kundër diskriminimit, 
Ligji për promovimin e familjeve 
me shumë fëmi, Ligji për familje, 
Kodi zgjedhor, Ligji  për mbrojtje 
sociale , Strategjia nacionale 
për luftë kundër dhunës në 
familje  . .  vakcina falas kundër 
human papiloma virusit (HPV) 
i cili shkakton kancer në mitër, 
fekondimi  in-vitro pa pagesë

Anëtare e parlamentit, 
është mbështetur Ligji për 
30% të kyqjes së grave në 
politikë,dhuna në familje 
dhe dhuna gjinore 

Ligji për marëdhënje pune (kapit-
ulli për mobing ose dhuna psiqike 
në vendin e punës, Ligji për familje 
( në pjesën   e trjatimit të dhunës në 
familje), dhe partija ka nisur shumë 
iniciativa të kësaj natyre

Nuk ka përgjigje 
konkrete 

Po inicijativa ka të 
bëj me ligjin për 
marëdhënje të punës, 
posaçërisht në pjesën 
për punësim të femrave 
me hendikep dhe me 
dëgjim të dëmtuar, kjo 
ishte propozim ligj.

Po Të gjithat iniciativa 
janë përkrahur 

Jo Po, Ligji për 
mundësi të bara-
barta, ligji nga lëmia 
e punës  

Ligji për mobim, ligji 
për shëndetsi , ligji 
kundër diskriminimit, 
ligji për të drejta të 
barabarta,ligji për 
marëdhënje  të punës. 
Shpresojmë se do të ka-
lojnë edhe tre ligje - ligji 
për kujdesin akusherik, 
fizioterapeutik dhe 
mjeksor ерапевтска 
дејност.

Ende nuk kemi ligj mirpo plani-
fikojmë ta inicojmë përsëri ligjin 
kundër dhunës në familje  

Po. Të gjitha ligje në këtë 
drejtim janë votuar dhe 
mbështetur  nga PLD-ja. 
Ne përmbajm secilin 
akcion të drejtuar kundër 
diskriminimit.

Deri tani të gjitha akte ligjore 
lidhur me qështje gjinore i 
kemi përkrahur.

Kemi voruar për 
përfaqsim gjinor, ne jemi 
shoqëri tradicionale dhe 
jo demokratike prandaj 
më ngadalë mësohemi se 
femra duhet të kyqet. 

Partia i përmban 
aktet ligjore dhe 
iniciativa  për 
përmisimin e 
pozitës së grave në 
shoqëri

Paria i mbështet ligjet 
të cilat kanë të bëjnë me 
pozitën e femrave në 
shoqëri dhe përmisimin 
e sajë 

12. Si është qëndrimi i partisë ndaj 
dhunës në familje ndaj femrave? 
Vallë do të votoje për një ligj të 
veçantë i cili do ta rregullonte 
këtë çështje?

E dënon, po Partija e dënon dhunën, 
ka organizuar tribina me 
këtë temë. 

E dënon dhunën dhe do të voton 
për ligjin e veçant nëse  ai jep diçka 
të re dhe i përmison boshllëqet 
e tanishme (e drejta e viktimës, 
evidentimi dhe njohjka e viktimave 
si dhe të dhëna statistikore për ta) 

Nëse   nga sektori i 
shoqërsë civile na 
tregojnë se ka nevojë 
për një gjë të tillë do të 
kishim votuar 

E dënon dhe do të 
kishim votuar për ligj 
të veçant

E dënon dhe do 
të kishte votuar 
për ligj të veçant

E dënon dhe kishte 
për të votuar për ligj 
të veçant 

E dënon dhe do të vo-
tonte për ligj të veçant 

E dënon dhe do të 
voton për ligjin e 
veçantë

E dënon dhunën dhe 
duhet ligji i veçant 
kundër dhunës në 
familje

 E dënon dhunën dhe duhet 
të kemi ligj të veçant kundër 
dhunës në familje

Qçndrimi i PLD është 
se me vetëdisimin dhe 
fuqizimin ekonomik të 
femrave ajo mund të 
kundërvihet dhunës në 
familje.

I përkrahim të gjitha 
iniciativa për luftë kundër 
dhunës. Do të votonim për 
ligj të veçantë i cili do të ishte 
i plotë .

E dënon dhunën dhe 
do të votonim për ligj të 
veçantë 

Partija është kundër 
dhunës në familje si 
dhe kundër dhunës 
në përgjithsi. Do të 
votonim për ligjin 
e veçantë nëse  ka 
iniciativë të tillë 

Po, për ligj të veçantë. 
Partija i mbështet aktet 
ligjore dhe masat për 
mbrojtje nga dhuna në 
familje 

13. Si është qëndrimi i partisë për 
programin – falas për kontrollet 
gjinekologjike? Vallë do të 
përkrahje zmadhimin e alokacionit 
buxhetor për këtë program?

E mbështet dhe si parti kanë kyqur 
vakcina falas për papilloma virus 
dhe fenondim in-vitro falas

Po, kan pasur dy 
raste të  konktrolleve 
gjinekologjike falas të 
cilët mundësuar zulimin 
e hershëm të kancerit 
në mitër 

E mbështet, buxheti është rritur 
për tri herë mirpo mundet edhe 
më shumë të rritet . Vazhdohet 
me aktivitete në këtë drejtim dhe 
ate me vakcinimin HPV dhe pilot 
projektin për vëzhgim të rregullt 

Embështesim pro-
gramin, qasja e grave 
nga viset rurale për 
vizita gjinekologjike  
e me këtë edhe zma-
dhimi i buxhetit. 

Poyitiv dhe e mbështet Pozitiv dhe e 
mbështet rritjen e 
buxhetit 

Kemi aktivitete 
plotësuese në 
lidhje me kontrollet 
gjinekologjike falas. 
Përkrahet rritja e 
buxhetit  

Pozicioni i partisë për 
kontrolle gjinekologjike 
falas është pozitiv dhe 
do ta kishim mbështetur 
rritjen e buxhetit 
për këtë 

Po qëndrimi është 
pozitiv. Ky programë 
është filluar dhe 
ne jemi aktiv në 
rrealizimin e sajë

Pozicioni është pozitiv 
dhe do ta kishim rritur 
buxhetin 

Po, shëndeti i femrës është 
shëndeti i familjes

Pozitiv, mirpo vetëdija për 
nevojën e kontrollimeve 
të këtilla duhet të ngritet. 
Po buxheti duhet të rritet 
në drejtim të rritjes së 
mjeteve për edukim jo 
vetëm të femrave por edhe 
të punëtorëve shëndetsor 

Po Poziziv Programin e 
mbështesim e 
poashtu edhe rritjen 
e buxhetit për të 

Si parti dhe personalisht 
e përkrah rogramin 
falas për kontrolle gjine-
kologjike dhe jam për 
rritjen e buxhetit.

14. Si është qëndrimi i partisë për 
abortin ? Vallë femrat duhet ta kenë 
të drejtën për të vendosur lidhur 
me këtë çështje?

Negativ, Po femrat duhet da 
mbajnë të drejtën për abort 
mirpo shfrytëyimi shumë liberal 
i  këtij opcioni nuk është zgjedhje 
më e mirë 

Po, pozicioni i partisë 
është se femrat duhet të 
vendosin vet e jo dikush 
tjetër  të vendos në emër 
të tyre. 

Po, apsolutisht femrat duhet të 
vendosin dhe të bëjnë zgjedhjen

Partija ende nuk 
ka qëdrim për këtë 
qështje

Po, 100 %, askush nuk 
ka të drejtë të vendos 
për jetën e dikujt dhe 
të planifikoj në emër 
të dikujt. Edhe partija 
e mbështet të drejtën 
e femrës të vendos 
për këtë.

Femrat duhet da 
mbajnë të drejtën 
e vendosjes edhe 
për këtë qështje 

Partija  nuk ka qëdrim 
për këtë qështje

Partia jonë mendon se 
femra kan të drejt të ven-
dos .Mirpo ne gjithashtu 
e përkrahim iniciativën 
për  fëmi të 3-të

Po, duhet ta 
mbajnë të drejtën e 
vendosjes

Secili duhet të ket të 
drejtë të vendos për 
shëndetin  dhe për 
ardhmërin personale. 

Po, nëse nuk është ashtu do 
të na ndodh ajo që ndodh në 
Poloni,abortimet do të jenë 
ilegale me çka do të hymë  në 
një zonë të erët 

Po, apsolutisht. PLD 
është kundër ndalimit të 
abortimit 

Po apsolutisht, partija është 
liberale dhe në këtë drejtim 
nuk mund të mendohet për 
ndalim 

Duhet apsolutisht. Edhe 
në shoqëri më tradicion-
ale  si p.sh. Ajo katolike 
aborti lejohet. Në të 
kundërtën do të krijohen  
më shumë probleme. Ky 
është pozicioni i partisë 
por edhe pozicioni im 
personal 

Femrat duhet me e 
mbajt të drejtën e 
vendosjes për ketë 
qështje 

Partija nuk ka 
definuar pozitën, mirpo 
e mbështes të drejtën e 
femrës ta planifikojnë 
familjen e tyre në bazë 
mendimit  dhe mundë-
sive të veta 
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1.  Vallë në program 
jepet qëndrimi i partisë 
ndaj femrës dhe rrolit të 
tanishëm të saj në shoqëri?

Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Po Po Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo

2. Vallë në të flitet për 
barabarësinë ndërmjet 
gjinive dhe/ose diskrimin-
imin.

Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

3. Vallë dhe cila pjesë 
e programit i kushto-
het femrave dhe/ose i 
përkushtohet çështjeve që 
i tangojnë (përkasin) saj?

Po Po Po Po Po Jo Jo Jo Po Po Po Po Jo Jo Po Po Po Jo

4. Vallë dhe në ç’mënyrë 
flitet për çështjet që 
lidhen me cilësinë e jetës 
dhe të drejtave njerëzore 
femërore (arsimi, pu-
nësimi, nataliteti, politikat 
e popullzimit, demografia, 
mbrojtja shëndetësore, 
mbrojtja sociale, familja, e 
drejta për abort etj.)?

Po Po Po Po Po Po Jo Po Po Po Po Po Jo Jo Po Po Po Jo

5. Vallë në program flitet 
për nevojën e respektimin 
e obligimeve ndërkom-
bëtare për përparimin e 
barazisë gjinore?

Po Jo Jo Jo Jo Jo Po Po Jo Jo Po Jo Jo Po Po Jo Jo Jo

6. Vallë në program është 
paraqiture qëndrimi i 
partisë ndaj përfshirjes 
së femrave në pozicionet 
vendimmarrjes në politikë 
dhe ekonomi? Si është ai 
qëndrim?

Po Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Po Jo Jo Po Jo Jo Jo Jo Po Jo

7. Vallë në program 
ofrohet vizioni për rolin 
e femrës në shoqëri në 
të ardhmen dhe si është 
ai rol ?

Jo Jo Po Jo Jo Jo Jo Jo Po Jo Jo Jo Jo Jo Jo Po Jo Jo

8. Vallë ofrohen masa dhe 
vendime konkrete për 
përmirësimin e pozitës së 
femrave ?

Po Po Po Jo Jo Jo Jo Po Po Po Jo Po Jo Jo Po Po Po Jo

9. Vallë programi merre 
me pozitën e femrave 
– anëtare të partisë në 
strukturat partiake ?

Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Po Jo

Gjithsej po 6 4 5 3 3 2 2 4 7 5 4 5 1 2 5 5 6 1
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1.  Vallë në program jepet qëndrimi i partisë ndaj 
femrës dhe rrolit të tanishëm të saj në shoqëri?

Jo Po Po Po Jo Po Po

2. Vallë në të flitet për barabarësinë ndërmjet 
gjinive dhe/ose diskriminimin.

Jo Po Po Po Jo Jo Po

3. Vallë dhe cila pjesë e programit i kushtohet 
femrave dhe/ose i përkushtohet çështjeve që i 
tangojnë (përkasin) saj?

Jo Po Po Po Jo Po Po

4. Vallë dhe në ç’mënyrë flitet për çështjet që 
lidhen me cilësinë e jetës dhe të drejtave njerëzore 
femërore (arsimi, punësimi, nataliteti, politikat e 
popullzimit, demografia, mbrojtja shëndetësore, 
mbrojtja sociale, familja, e drejta për abort etj.)?

Jo Po Po Po Jo Po Po

5. Vallë në program flitet për nevojën e respek-
timin e obligimeve ndërkombëtare për përpa-
rimin e barazisë gjinore?

Jo Jo Po Jo Jo Jo Jo

6. Vallë në program është paraqiture qëndrimi i 
partisë ndaj përfshirjes së femrave në pozicionet 
vendimmarrjes në politikë dhe ekonomi? Si është 
ai qëndrim?

Jo Po Po Po Jo Jo Po 

7. Vallë në program ofrohet vizioni për rolin e 
femrës në shoqëri në të ardhmen dhe si është ai 
rol ?

Jo Po Po Po Jo Jo Po 

8. Vallë ofrohen masa dhe vendime konkrete për 
përmirësimin e pozitës së femrave ?

Jo Po Jo Jo Jo Jo Jo

9. Vallë programi merre me pozitën e femrave – 
anëtare të partisë në strukturat partiake ?

Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo

Gjithsej po 0 7 7 6 0 3 6
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