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Introduction

The UN Security Council Resolution (UNSCR) 1325 on Women, Peace and 
Security was adopted in 2000 and is binding on all UN member states. Despite 
this, a lot of work still needs to be done before it can be said that the resolution has 
been implemented worldwide. Women are still underrepresented in governments 
and peace negotiations, still exposed to sexual violence in conflict situations, and 
the security of girls and women is still regarded as a women’s issue rather than a 
security issue. 

It is therefore important that civil society monitors the work of each 
government. There is a need for more data and knowledge on the implementation of 
the resolution. The Global Network of Women Peace-builders (GNWP) started and 
coordinated Women Count reports to scrutinize implementation of the resolution. 
Operation 1325 has continued this work through the creation of Women Count 
reports that monitor Sweden’s commitment to the resolution since 2011. 

This is the first time that Women Count Albania is being presented by 
Operation 1325. The same format and indicators are used here as in other Women 
Count reports, making it possible to monitor and gather data on the situation of 
women’s rights and the government’s implementation of the Women, Peace and 
Security agenda. It is also possible to compile a comparative annual report in 
order to evaluate developments in each area. Eleven indicators are usually applied, 
covering the spectrum of the resolution. However, some of the indicators did not fall 
within the scope of this report and others were not suited to the reality of Albanian 
society. For example, Albania is not a conflict country, nor does the country conduct 
international peace negotiations. The relevant indicators were therefore chosen for 
the Albanian context. 

Each country has its specific history and context, affecting women’s rights in 
different ways. Thus each context requires specific measures. There is no blueprint 
for perfect implementation but there is a need for more data on implementation of 
the Women, Peace and Security agenda. The present report is intended to be used 
as a baseline for further monitoring and research, for lobbying, and to develop the 
implementation of resolution 1325 in Albania.
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I. Women, peace and security profile
A: Nature of the conflict

Albania is not an armed conflict country but its recent past is colored by 
serious human rights violations. It is also not considered a post-conflict state, 
although many facts point in that direction. During the communist period, which 
started after the Second World War, there was violence against civilians and human 
rights violations. Albania had political and economic allies such as Yugoslavia, the 
Soviet Union and China. In 1978, Albania was left without allies and the ruler, 
Enver Hoxha, used increased and systematic violence against civilians. Albania 
went through a transitional period during 1990 to a democracy with liberal politics. 
The post-communist period also resulted in torture, murder and illicit organ sale in 
parts of Albanian territory.1) No truth commission or special court was established. 
Albania lacks truth, justice and reconciliation commissions but some of the people 
we encountered in Albania state that this type of reconciliation is not an urgent 
matter compared with other issues that Albania is facing, such as corruption, 
human trafficking and poverty, which will be discussed further in this report. The 
argument is that Albania needs to focus on more important things and that it 
needs to look forward and not backwards in order to develop and make positive 
and democratic changes.

The Kanun law, a medieval blood feud tradition, is still a pressing problem 
in Albania, affecting the security and freedom of civilians in certain parts of the 
country. Some people are isolated in their homes due to lack of security, men are 
often murdered, and children are restricted to their homes, which affects their 
education. Women do not have the same “blood value” so they are less limited in 
their daily movement. However, although they are freer than men they also have a 
heavier work burden since they have to provide income for their families.2)

Another factor is that Albania suffered from a short but violent period in 
the months between January and April 1997. There appears to be no consensus 
on what to call it; authors have used terms like civil war, armed conflict, a dark 
period, uprising, anarchy and the most famous term, namely “pyramid schemes”, 
which is the term that will be used here. Due to a quick transition to a liberal 
economy and lack of knowledge, many Albanians invested in pyramid schemes. 
State corruption resulted in officials urging citizens to invest in these schemes. A 
large amount of money was lost and many Albanians were left ruined.  The country 
entered an economic crisis and protests spread across the country, with people 

1)  Marty, Dick, Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo, Council of Europe’s 
Committee on Legal Affairs and Human Rights, published 2010-12-12. 
2)  Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Albanien 2011, 2011, p. 5.
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demanding justice and compensation. Easy access to illicit arms and stealing of 
arms combined with anger resulted in armed conflict. Civilians used armed violence 
against other civilians, police and the military. During this time threats, kidnapping 
and trafficking were used as a means of retaliation. No truth commissions were set 
up, but some perpetrators were prosecuted and others were compensated in part 
for their economic loss. Many victims of trafficking were girls and young women, 
some of whom are still missing to this day. This problem leads us to the next 
section on how these conflicts impact the lives and rights of women.

B. Impact of conflict on women

There has been no truth commission in Albania for violations under communist 
rule. Other Balkan countries such as Yugoslavia, Serbia and Kosovo established 
truth commissions to reconcile the past and to unite their nations. During the time 
of the pyramid scheme conflict, girls and women were sometimes used as targets; 
in some cases, sexual violence and trafficking were used as a threat or weapon. 
This kind of sexual and gender-based violence is a severe human rights violation. 
The pyramid scheme is still having an effect on contemporary Albania, as it opened 
up a bigger trade in humans. Today civil society organizations (CSOs) work to 
combat trafficking and state that trafficking is still a major threat to the security of 
Albanian women. Another consequence after 1997 has been economic and social 
problems affecting human rights, such as poverty and unemployment affecting 
gender-based violence today. In the coming sections I will further address the 
connection between past conflicts and human rights problems relating to gender 
equality.

C. Relevant legal and policy framework

During 2008, three important equality and gender-sensitive legal frameworks 
were adopted, namely the Gender-equality Law, the Electoral Code, and the 
National Strategy on the Fight against Human Trafficking. These new laws and 
policies included protection against discrimination, quotas in local and national 
parliament, and an action plan against trafficking.

Albania is in the process of becoming a candidate for EU membership.3) An 
agreement between the EU and Albania on gender equality, titled Guidelines on 
violence against women and girls and combating all forms of discrimination against 
them, was also adopted in 2008. Albania wrote a third periodic review in 2010, 
and the country has ratified The Council of Europe Convention on preventing and 
combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention).4)  

3)  Yusufi, Islam, Assessment report, second draft, UN women, 2011 p. 12.
4)  EU Heads of Mission to Albania, Local strategy for the implementation of the EU Guidelines on violence against 
women and girls and combating all forms of discrimination against them, 2010, p. 1.
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In terms of the international legal framework, Albania has ratified the 
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women 
(CEDAW), and the Beijing Declaration. The UN’s Universal Periodic Review on 
Albania has resulted in some policy and political changes with regard to women’s 
rights. Finally, the work for implementation of UNSCR 1325 is being carried out 
by CSOs, personnel of the security sector, and politicians. Drafting a National 
Action Plan (NAP) was started in 2011 and continued in 2012.5) It was meant to be 
coordinated by the Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities, but 
was not finalized.6) At the time of writing this report another NAP process is being 
undertaken by a CSO. 

This is merely a brief summary of the relevant legal and policy framework. 
The section on Indicator 7 provides more detail on the national, regional and 
international framework and explains things in a more elaborate manner.

5)  MsC Suzana Jahollari, Albanian Armed Forces - an overview of the current state of women’s involvement in the 
Albanian Armed Forces, 2012, http://www.nato.int/issues/women_nato/meeting-records/2012/pdf/Albania_NATO_
conference.pdf (seen 2016-11-15), p. 17.
6)  Yusufi, Islam, 2011, p. 6.
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II. Data presentation and analysis

Indicator 1 – Index of women’s participation in governance 
There has been improved gender equality in political participation, with 

more development here than in any other sector. Due to new legislation, women’s 
participation in local and national governance has increased in a short time. New 
equality laws in Albania were implemented in 2008, one of the most important 
changes being the Electoral Code law on quotas for political party nominees. 
According to this Code, political party lists must reflect 30% of candidates from 
the underrepresented sex. Unfortunately, no mention was made of where the 
candidates must appear on the list. Normally, the three first candidates on the 
list are elected into parliament. This has led to a small increase in the number 
of women in parliament; numbers from 2012 state that 12% of parliamentarians 
were women. However, this has improved due to changes during 2015. In April of 
that year new amendments were made with the aim of raising gender quotas to 
50% on lists of candidates for municipal councils. Following the elections in 2015, 
21% of parliamentarians are now women. This is a significant improvement from 
2012.7) Unfortunately, gender equality is not as good at the local level. Although 
improvements have been made, only 9 out of 61 mayors elected in the municipalities 
were women.8) According to the Albanian Helsinki Committee (AHC), more needs to 
be done at the local level to improve gender equality and political representation.9) For 
more information on the political changes see Indicator 7.

 � Analysis 

The successful work of increasing women’s political representation over a 
short time period has set a good example for equality and justice. Quotas and 
increased representation will not change norms and realities overnight. However, 
success in this area has set an example for future generations and afforded a 
measure of justice to those who have been without representation and thus without 
power.

7)  Albanian Helsinki Committee, Report on the Situation of Respect for Human Rights in Albania for 2015, 2015, p. 31.
8)  European Commission, Commission Staff Working Document – Albania 2015 Report, Brussels, 2015, p. 59.
9)  Albanian Helsinki Committee, 2015, p. 31.
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Indicator 2 – Percentage of women in peace negotiating teams 
and detailed breakdown of gender issues addressed in peace 
agreements
Public sources do not mention Albanian activity in peace negotiations.10)

Indicator 3 - Index of women’s participation in the justice 
SECTOR, security sector, and peacekeeping missions
This chapter focuses on the Albanian security sector, and not the justice 

sector or peacekeeping missions. A review of the security sector from a gender 
perspective revealed an uneven gender balance among employees. In general, men 
dominate the labor market and women are more likely to be unemployed than 
men. The number of women in leadership positions is very low, even nonexistent. 
Male-dominated labor sectors have higher income than female-dominated labor in 
Albania. This is evident in the Police Force as well as in the Albanian Armed Forces 
(AAF).11) These gender issues are seen around the world but the situation and 
solutions are always dependent on the specific context of the region or country. So 
what is specific about the context of women, peace and security in Albania? What 
specific issues are present? And how can civil society and the government work 
towards a more gender-inclusive future?

 � The Albanian security sector

Since the transition to liberal democracy the Albanian security sector has 
been through three generations of reform. In short, the first generation of security 
sector reform aimed to introduce new structures and chains of responsibility, and 
new institutions. The second generation of reform was broader, and included inter 
alia disarmament, involvement of civil society, efficiency, border protection, and 
fight against corruption.12) According to a report by the Ministry of Foreign Affairs, 
the third generation of security sector reform aims to strengthen and ensure the 
role of women in the security sector.13)

Women were part of the AAF before the 1990s, during the communist period. 
They were an integrated part of the army and one source writes that they had 
combat duties, but this practice is non-existent today.14) In 1967, women were 
accepted and introduced into the AAF, a change that marked the spirit of the time 

10)  Jahollari, Suzana, E-mail communication, 2016-11-30.
11)  Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities, National Report on the Status of Women and Gender 
Equality in Albania, 2012, p. 75.
12)  Yusufi, Islam, 2011, p. 11.
13)  Yusufi, Islam, 2011, p. 12.
14) Peço Baka, Edlira., Slihi, Etilda., Leka, Eurona, Promoting Women in the Albanian Armed Force – From a Visible to an 
Operational Gender Balance, Institute for Democracy and Mediation Centre for European and Security Affairs, 2010, p. 3.
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in Albania, namely liberation of women.15) After the fall of the communist regime 
and the transition to democracy, the AAF undertook reformations that affected 
women. Some of these women retained their positions, and some lost their rank 
and moved to more administrative and clerical duties. As a result of these reforms 
many women took early retirement.16)

Today the AAF has three missions, namely in Afghanistan, Kosovo, and 
Bosnia-Herzegovina. The number of soldiers is not big and has decreased by one-
third since 2014. Previously Albania had 324 military personnel in the mission 
countries, but after 2014 this was reduced to 85 military personnel. The majority of 
the personnel are based in Afghanistan (74 personnel), with 10 personnel in Kosovo 
and only 1 in Bosnia-Herzegovina (which is a peacekeeping mission).17) Between 
2008 and 2011, Albania sent hundreds of people on peacekeeping missions, 12 of 
whom were women. None of these women participated in combat operations; they 
had caretaker roles on the missions.18)

table 3�1: percentage of women in the Albanian military, 2013

security sector % of women

Army/Military Sub-total 15.20

Active duty 11.20

The Albanian Armed Forces
Table 3.2 shows that the percentage of women in the AAF has increased 

over the past years. In 2013, none these women held leadership positions, 29.8% 
held decision-making positions, and 51.2% held specialist positions.19) During 
2014, 7.2% of applicants to the AAF were women, which is quite low compared 
with other NATO member states (Czech Republic 29% and Croatia 18%).20) 

15)  Jahollari, Suzana, E-mail communication, 2016-11-30.
16)  Gender and Security Sector Reform Training Resource Website, Gender-related Human Resources Policies in 
Armed Forces, (examples from the ground: Albania), www.gsstraining.ch (seen 2016-10-25). 
17) Current Mission of the Albania Armed Forces, http://www.aaf.mil.al/english/index.php/misione-aktuale,(seen 2016-10-12).
18) Yusufi, Islam, 2011, p. 23.
19) Embassy of Sweden in Tirana, Gender equality in Albanian Armed Forces, published 29 July 2013, http://www.
swedenabroad.com/Pages/StandardPage.aspx?id=59646&epslanguage=en-GB (seen 19 October 2016).
20) NATO HQ Office of the Gender Advisor International military staff, 2016, p. 11.
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table 3�2: percentage of women in the Albanian Armed forces, 2009-2014

     Year           Women in AAF (%)

     2009  10.90

     2012  11.20

     2013  15.20 21)

     2014  13.2022) 

table 3�3: Women military personnel on active duty 
in the Albanian Armed forces, 2012

service within 
AAf

Women 
personnel (%)

Navy 9.64
Air Force 14.7
Army 9.2
total 11�2

Source: www.gsstraining.ch

Table 3.4: Number of female officers in the Albanian Armed 
forces according to grade and trends, 2008-2010

Ranks
2008 2009 2010 2008-2010

M F M F M F M F

General 8 - 12 - 12 - +50% -

Colonel 80 - 82 1 79 2 -1.3% +200%

sub-colonel 297 17 348 22 371 33 +25% +94%

Major 542 70 544 77 499 66 -7.9% -5.7%

Captain 310 24 327 22 475 24 +53.2% -

Liuetenant 732 89 528 138 336 134 -54.1% +50.6%

sub-lieutenant 128 124 238 96 284 109 121.9% -12.1%

2097 324 2079 356 2056 368 -1.9% +13.6%

Source: NRWGE their source Ministry of Defense, 2010

Table 3.4 shows that the number of women in higher-ranking positions in the 
AAF increased between 2008 and 2010. The highest rank held by most women was 
sub-lieutenant; unfortunately the number of women in this rank decreased over 
the period. A small percentage of women held the rank of colonel and sub-colonel. 

21) Embassy of Sweden in Tirana, Gender equality in Albanian Armed Forces, published 29 July 
2013, http://www.swedenabroad.com/Pages/StandardPage.aspx?id=59646&epslanguage=en-GB 
(seen 19 October 2016).
22) NATO  HQ Office of the Gender Advisor International military staff, 2016, p. 24.
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In 2016, the AAF appointed its first woman general, Manushaqe Shehu.23) This was 
a historic moment for Albania, but also for the Balkans as Shehu is the first woman 
general in the peninsula.24)

Another issue that needs to be addressed is the kind of duties women perform 
in the AAF. Around 95% of women in the AAF work in support sectors and the 
remaining 5% work in the operational sector.25)

In 2013, Albania appointed the first female Minister of Defense,26) which had 
a positive impact on women in power, mostly as a symbol.27) The sector responsible 
for addressing and coordinating gender-equality issues is the Sector of Social Care 
under the Directorate of Education and Social Care for the Military.28) The Ministry 
of Defense has a specialist who works with gender issues, among other duties, 
at the Directory of Education and Training. The AAF does not have this kind of 
specialist nor do they have a Gender Adviser.29)

The association Women in the Armed Forces of the Republic of Albania was 
created in 2011; one of its goals is to implement UNSCR 1325 “Women, Peace and 
Security”.30) The association has been working on a handbook on gender equality 
for the AAF.

As mentioned earlier, Albania has international operations. Eight women 
have participated since 2011, which is not a high figure,31)  and women constituted 
1.2% of participants in Albania’s peacekeeping mission during 2012. 

The Ministry of Defense undertook a gender self-assessment in 2013. 
The intention of this process was to self-evaluate AAF gender mainstreaming.32) 

According to Colonel Suzana Jahollari, a mind-set problem exists within the AAF, 
namely that its gender-equality work is done. The AAF includes 13% women, which 
is a quite high number. For this reason there is no plan to equalize higher ranks 
or to support women in getting assigned to combat or international operations.33)

23)  Shera, Urim, First female General of Albanian Armed Forces appointed, published 2016-11-16, https://www.ata.
gov.al/en/first-female-general-of-albanian-armed-forces-appointed/ (seen 2017-01-13).
24)  Mejdini, Fatjona, America’s Eisenhower Inspires Albania’s First Woman General, BalkanInsight, 2016-11-22.
25)  Jahollari, Suzana, E-mail communication, 2016-11-30.
26)  Albanian Ministry of Defense, Defense Minister of Republic of Albania, 2016-10-12, http://www.mod.gov.al/eng/
index.php/ministry/the-minister (seen 2016-10-25 at 15.47).
27)  Llubani, Megi, Beyond Numbers - Women representation in the Security Sector in Albania, Albanian Institute for 
International Studies & Stability Pact for South Eastern Europe, 2014, p. 3.
28)  UN Economic Commission for Europe, 2013, p. 39.
29)  Jahollari, Suzana, E-mail communication, 2016-11-30.
30)  MsC Suzana Jahollari, 2012, p. 5.
31)  UN Economic Commission for Europe, 2013, p. 38.
32)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, Gender-related Human Resources Policies in Armed Forces 
- Examples from the ground: Albania, 2013, www.gsstraining.ch (seen 2016-10-25) p. 4.
33)  Jahollari, Suzana, E-mail communication, 2016-11-30.
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Recruitment, family policies and sexual harassment
There is no law hindering women from obtaining higher rank, placement in a 

specific service, or from joining a combat branch. However, the AAF interviewed women 
who said that women often get the indoor jobs and are informally discriminated against 
for combat jobs.34) Apart from that the AAF does not have discriminatory laws that stop 
women from advancing in rank; at the same time it must be said that the AAF does not 
have affirmative action or policies to increase the number of women in the military.35) 
According to the interviews previously mentioned, the problem is more about informal 
discrimination, and by not having gender-equality goals in the AAF one could say that 
they are contributing to the low number of women recruits. The AAF does not have a 
gender perspective on recruitment, explained by the mindset that does not see this as a 
problem. At this time there are no programs or initiatives to support women’s involvement 
in missions and peace operations.36)

Family policies for employees are not well designed or well adapted for parents. 
The AAF sees the employee’s family and the work place as separate. It is not possible 
to have flexible work hours for parents,37) there are no school child care facilitates on 
the camps,38) and it is not clear how long paternity leave is. Maternity leave is one year, 
and parental leave is not transferable between parents.39) These conditions are not 
ideal for parents. In the case of heterosexual parents, the AAF family policy makes it 
more difficult for fathers to be absent, and there is more pressure for women to have 
longer leave. According to the Gender and Security Reform Training Resource the 
main reason why women leave the AAF is family responsibility.40) The AAF may not be 
acting intentionally here but women are leaving the Army because of its poor family 
policies. However, according to a National Report by the NATO HQ Office of the Gender 
Adviser, the main reasons why men and women leave the AAF are emigration and/
or better employment opportunities. The same report states that there is no specific 
retention program for women.41) The reason women leave the AAF could be both 
family responsibility and better employment opportunities; if a woman gets offered 
employment with better parental leave, for example, her leaving the AAF could be 
defined as a better employment opportunity. Thus the gender issue underlying why 
women leave the AAF becomes invisible. 

34)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 3.
35)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 5.
36)  Jahollari, Suzana, E-mail communication, 2016-11-30.
37)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 8.
38)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 9.
39)  NATO HQ Office of the Gender Advisor International military staff, 2016, p. 22.
40)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 8.
41)  NATO HQ Office of the Gender Advisor International military staff, 2016, p. 22.
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According to Article 284 of Albania’s Criminal Procedure Code, sexual 
harassment is an offence in common law.42) Sexual harassment was also addressed 
in the new law on Military Discipline in the Armed Forces, but the AAF does not 
have any protocols for investigation of harassments or protocols for victims. In 
writing this report we did not find any data on sexual harassment in the AAF.43) These 
are signs of poor interest in the wellbeing of the employees. Another specific problem 
relating to sexual harassment is that the AAF does not have a specific complaints file for 
sexual harassments, and the general complaints file goes to an immediate superior. Thus 
if the perpetrator is the superior, the victim will be less likely to file a complaint.44)

The “National strategy on gender equality and reduction of gender based violence 
and domestic violence 2011-2015” states that there is a lack of reports on gender statistics, 
lack of collection of statistics, and that these statistics need to be reported on a regular 
basis.45) There are no legal obstacles for women to enter all sectors of the AAF and there 
is no specific discipline or program that women choose over others.46) The only formal 
distinction that the AAF makes between its employees is the number of years that they 
should serve before retirement. For men this is 15 years and for women it is 12 years.47) 

Based on collected data, statistics and interviews, there is no official discrimination 
against women in the AAF. On the other hand, there is no affirmative action to change 
gender inequality either. There are no quotas to increase or ensure women’s role in the 
AAF.48) There are few laws and policies to increase the number of women in the AAF 
or to increase the very low number of women in high-ranking positions.

NATO
Albania is a member state of NATO and according to a 2012 

document Albania’s future goals for gender equality are as follows: 
In the future, AAF intends to have personnel trained in gender equality, ready 
to be deployed in various peacekeeping operations. For this purpose, continuous 
contact will be kept with OSCE and UN Women. We have also sought expertise 
from NATO countries and in particular the U.S, which assists in the development, 
transformation and maintenance of a consulting company of the troops trained 
on these issues to implement Resolution 1325 as well as Resolutions 1820, 1888, 
1889, UNSC 1960

42)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 9.
43)  NATO HQ Office of the Gender Advisor International military staff, 2016, p. 23.
44)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 10.
45)  Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities, National Strategy on gender Equality and Reduction of 
Gender based violence and domestic violence 2011-2015, 2011, p. 16.
46)  MsC Suzana Jahollari , 2012, p. 9. 
47)  Baka, Peço, E., Slihi, E., Leka, E., 2010, p. 4.
48)  MsC Suzana Jahollari, 2012, p. 5.
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According to figures from 2012, no woman joined the combat units, and 12 
women were sent on missions.49) In 2013, NATO compiled a report on Women’s 
involvement in the Albanian Armed Forces. NATO has a Committee on Gender 
Perspectives that aims to promote UNSCR 1325, and something called an Office on 
Gender Perspectives.50)

Albanian Police 
The Albanian State Police (ASP) included a low number of women, similar to 

the situation in other security sectors. In order to change this, the ASP undertook 
an active campaign to increase the number of women in the Police Force. The 
campaign made it clear that the ASP wanted more women, and this was stated 
in their recruitment. Another active change was that they abolished the driver’s 
license requirement; few women in Albania have a driver’s license and previously 
this was an obstacle to women applying. The goal of the campaign was to create a 
positive and empowering image of women police. The new recruitment policies were 
widely covered by local and national television. The campaign was a success since it 
increased the number of women applicants by 800%. Not only did the environment 
become more woman-friendly, but the campaign also started discussions about 
gender and the role of girls and women in Albanian society. According to The 
National Report on the Status of Women and Gender Equality, this campaign was 
triggered by UNSCR 1325 as well as other national laws and statistics.51)

In 2016, Ms. Anila Popa was appointed the first female Chief Police Commissar 
in Albania.52) The ASP drew up an action plan to support the Gender Equality 
legislation in the country. This was called “Action Plan on the Development of 
Diversity in the State Police 2011-2013”. One of the goals was to have between 6% 
and 7% women in the ASP, which is odd since there were 9.6% women in the ASP 
in 2011.53)

Police Academy curriculum
According to Elona Dhëmbo, the Police Academy curriculum needs more 

gender mainstreaming. Gender and women’s issues are on the periphery of the 

49)  Gender and Security Sector Reform Training Resource Website, Gender-related Human Resources Policies in 
Armed Forces, (examples from the ground: Albania), found on www.gsstraining.ch 2016-10-25 at 10.30, p. 3.
50)  Peço-Baka, Edlira, Slihi, Etilda, Leka, Eurona, 2010, p. 5.
51)  Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities, 2012, p. 95.
52)  Embassy of Sweden in Albania, Women Leadership: Commissar Anila Popa, 2016-12-22, http://www.swedenabroad.
com/en-GB/Embassies/Tirana/Current-affairs/News/Women-in-leadership-Commissar-Anila-Popa-sys/ (seen 2017-01-13).
53)  UN Economic Commission for Europe, Albania National Report on the Implementation of the Beijing +20 Platform 
of Action, 2013, p. 40.
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Police Academy’s education.54) In 2005, a change in gender mainstreaming started 
with community policing. These changes led to the Police Academy curriculum 
also starting to have a more gender-equal approach. In her case study, Dhëmbo 
analyzed the years 2009-2010 and found some criticisms of the curriculum.55) 
There is a lack of reference to the accomplishments of women in the subject area 
in the Police Academy, women seem invisible as professionals.56) Another problem 
is that women are described as a minority group subject to discrimination and 
prejudice. Women are also portrayed as stereotypical victims in the curriculum; 
victims of trafficking, rape and domestic violence. Women’s role as agents in society 
is not acknowledged in the curriculum, and it would be important that this is 
changed.57) For example, the use of language and words can shift this perspective, 
such as using the term survivor instead of victim of domestic violence. Another 
language change that should be implemented is the masculine ending of words 
like instructor. Here a more inclusive term should be used so that it is evident 
that both women and men can be instructors.58) When describing trafficking in 
the curriculum, the term is equated with prostitution.59) To not understand the 
difference between sex-work on the one hand and being kidnapped or tricked into 
forced sexual work on the other, is problematic. Another critique is that the police 
courses on domestic violence are too short: “addressing domestic violence requires 
far more information, awareness and skills than one or two isolated topics.”60) 

Ministry of Defense
The Albanian Ministry of Defense is one of the few ministries with a gender 

strategy. During the years 2011-2015, a 15% quota was instituted for recruitment 
of female personnel in each structure of the armed forces.61) This ministry also has 
a gender equality officer in its human resources department, and according to a 
report, they have had a high level of women employees in both the civil and military 
sectors. 62)

54)  Dhëmbo, Elona, Gender mainstreaming in the security sector through education: the case of the Albanian Police 
Academy Curriculum in Western Balkan Security Observer, No. 19 January-April 2011, p. 15.
55)  Dhëmbo, Elona, 2011, p. 17.
56)  Dhëmbo, Elona, 2011, p. 18.
57)  Dhëmbo, Elona, 2011, p. 19.
58)  Dhëmbo, Elona, 2011, p. 20.
59)  Dhëmbo, Elona, 2011, p. 22.
60)  Dhëmbo, Elona, 2011, p. 21.
61)  Yusufi, Islam, 2011, p. 16.
62)  Yusufi, Islam, 2011, p. 18.
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Analysis
Albania is a young democracy and a candidate country for the EU. Several 

people we met told us that Albania’s new legislation is very good because the country 
has copied laws from other European democracies. Gender-equality issues are not 
centered on bad legislation, it is rather a question of implementation. The same can 
be said about the AAF; they have great plans and goals for gender equality, but their 
gender-equality reality is not as positive as their goals. What seems to be problematic, 
specifically for the AAF, is that their personnel are not up to date with their gender 
commitments. Underlying problems for gender equality are that: 1) women generally 
occupy low rank in the AAF, 2) they occupy support positions but not positions in 
the operational sector, 3) they do not get positions in the combat field, 4) they are 
seldom chosen for international operations, and 5) the AAF family policies and sexual 
harassment policies are not gender-sensitive. Women’s roles in the AAF are of the 
administrative, caring and non-combat type. Few women obtain leadership positions. 

There are some serious flaws in the curriculum of the Albanian Police Force. 
Inevitably this affects how the police view their colleagues and civilians, and how they 
view crimes such as prostitution.

Gender inequality does not resolve simply by changing the law; it is a complex 
problem and complex problems take time to resolve. It is about changing attitudes and 
gender cultures. However, the willingness to change is present in the security sector. The 
lessons to be learnt from the different security sectors have been identified in this chapter. 
The APF undertook a successful campaign and changed certain requirements in order to 
recruit more women. This could also be done by the AAF and the Ministry of Defense. The 
Ministry of Defense implemented a quota in order to increase gender equality among their 
personnel; this could in turn be replicated by the AAF and the APF. 

Indicator 4 – Number and percentage of women 
participating in each type of constitutional or legislative 
review (including security sector review)
Legislative review in Albania has developed since the transition to liberal 

democracy. The legislative body has been constantly updated to meet similar national 
and international legal frameworks as in other European and western countries. 
Albania signed a Stabilization-association Agreement with the EU that came into force 
in 1999, and has subsequently worked towards harmonizing national legislation with 
that of the EU. A plan for harmonization is adopted annually. Investigation of the 
participation of women was not within the scope of this report but is recommended for 
further research. See Indicator 7 for a more elaborate overview of the legal framework.63) 

63)  Cani, Eralda, E-mail communication, 2017-01-09.
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 table 4�1

Number and percentage of women participating in security sector reviews

 Number of women Number of men Percentage of women

Security sector reviews  1 487 9 063 14.1%

 Note: Data in the above table include civil personnel in the State Police. 

table 4�2 
Percentage of women participating in security sector reviews
 2013 2014 2015 2016

Percentage of women in 
security sector reviews

 8.9% total
5.2% 
policewomen

 9.9% total
5.8% 
policewomen

11.9% total
7.7% 
policewomen

14% total
8.7% 
policewomen

Note: The “total” percentage includes civil staff, whereas the percentage of 
policewomen includes only the female police workers in the ranks. 

In 1993, women were admitted into the ranks of the Police Academy for the 
first time, and after a three-year education, they became police officers. However, 
the tasks assigned to the graduated women were mainly of an administrative nature 
and not tasks on the ground. 

In subsequent years, after completing three years of study, women were 
appointed to various police services, mainly crime investigations, but their number 
was still limited. 

In 2014, the Basic Police School attempted to increase the number of females 
in the police services by introducing gender criteria to their recruitment campaign, 
namely that 50% of recruits should be male and 50% female. Thus, in 2015, after 
completing their studies in the Basic Police School, 500 female police workers were 
appointed in various positions of various basic roles. These workers were appointed 
mainly to general patrol, road police services, etc. In addition to narrowing the 
gap in the ratio of men and women in the police services, the presence of female 
employees working on the ground had a positive impact on the community. 

Besides the presence of women and girls in the police service, another initiative 
of the State Police has been the presence of females in leadership positions. In 2015, 
the State Police, in cooperation with the ICITAP program and UN Women Albania, 
undertook an initiative to integrate female police employees in leading operational 
roles. A comprehensive training program aimed to provide female employees with 
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sufficient knowledge of management and leadership to undertake leadership roles 
in the operational sector. The program did not have selective criteria, but was open 
to all police officers with the rank of Commissar, Chief Commissar and Leading 
Officer. In 2016, with the support of the Director of the State Police, the initiative 
was opened to workers with the rank of Vice-Commissar.

During 2015, the program was completed by five female police employees, 
and the first female Chief Commissar was appointed. In 2016, the program was 
completed by 28 female police employees. 

The presence of female police workers on the ground has had a positive 
influence not only on the community, but also within the organization. 

The process for the recruitment of women in the police services is ongoing, 
evidenced by the number of female participants in the testing process for admission 
to the Basic Police School and the number of female participants currently 
studying.64)

Indicator 5 – CSOs in task forces/committees/working groups 
on UNSCR 1325 and 1820 (out of total task force members)

Civil Society Organizations
The women’s rights movement is big and important in Albania. Several 

women’s rights civil society organization (CSOs) are members of the Albanian Women 
Empowerment Network (AWEN).  The CSO “Association for Women with Social 
Problems” (AWSP) has worked with women’s rights since 1998. They have dedicated 
part of their work to the women, peace and security area. They initiated and led 
the project “Women’s Rights – From Concept to Albanian Reality”, also popularly 
known as Rezoluta 1325. The project focuses on strengthening awareness of the 
resolution and advocating for a National Action Plan (NAP) for Albania. AWSP works 
to build capacity and strengthen UNSCR 1325 with three stake holders, namely 1) 
agents within media, 2) representatives of CSOs working with women’s rights, and 
3) politicians, decision makers and other influential people. Coordination meetings 
for 1325 NAP in Albania have been established as a mechanism for cooperation 
and inclusivity. This is a high-level work group on UNSCR 1325, including civil 
society and decision makers from a number of ministries. 

64)  Zhanina Dapi, e-mail communication 2017-01-20
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Indicator 6 – Number and percentage of SGBV cases reported, 
investigated, prosecuted and penalized 
In our research into women’s rights in Albania, several representatives of 

local CSOs mentioned that the most urgent threats to the security of girls and 
women are trafficking and domestic violence. Albania is not a conflict country, 
but since domestic violence and trafficking are such a great threat to the security 
of girls and women we chose to write about this under Indicator 6, Sexual and 
Gender-Based Violence (SGBV). It should be borne in mind that these issues are 
based on structural norms that exist in every society in the world.

Gender-Based Violence
International CSOs such as the Albanian Helsinki Committee65) and Amnesty 

International66) have identified domestic violence as a major human rights violation. 
Most domestic violence or gender-based violence in homes is perpetrated by men 
against women. This is not always the case, but it accounts for the majority. Since 
these persons are survivors of violence, the term “survivor” will be used instead of 
victim. A study done by the Commissioner for Protection against Discrimination 
(CPD) concluded that approximately 59.4% of women had suffered domestic 
violence during family life in marriage or intimate relationships,67) and 31% of 
women in Albania are submitted to physical violence in their homes. Some domestic 
violence leads to homicide within the home or within the family. During 2014, 
34% of murders occurred within families.68) The Albanian Statistical database has 
gathered broad and detailed statistics on domestic violence for the year 2013. On 
their webpage one can break down the statistics into categories such as sexual 
violence, psychological violence, and physical violence. Using the database it was 
only possible to see statistics from 2013 and a category labelled “ever”,69) therefore 
it was not possible to compare statistics across years. Using these tools it is not 
possible to see changes and developments in domestic violence. 

As contacting authorities and pressing charges are stigmatized in Albania, 
this has resulted in a large number of women not reporting domestic violence.70) 
The Albanian government has worked on this issue in a number of ways. The 

65)  Albanian Helsinki Committee, 2015, p. 30.
66)  Amnesty International, Albania 2015/16, 2015 https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/
albania/report-albania/ (seen 2016-12-05).
67)  Albanian Helsinki Committee, 2015, p. 30.
68)  Albanian Helsinki Committee, 2015, p. 10.
69)  Statistical Service in Republic of Albania, Statistical Database, Other Surveys - Domestic violence http://databaza.
instat.gov.al/pxweb/en/DST (seen 2016-12-05).
70)  Albanian Helsinki Committee, 2015, p. 11.
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Commissioner for Protection against Discrimination (CPD) has worked with gender-
based violence through reports which conclude that the violence is increasing but 
so is the number of prosecutions.71) Although there is a lack of comparable data, it 
can be said that awareness has increased with regard to reporting of gender-based 
violence.

The government introduced an online system where survivors can report 
gender-based violence. The system is currently working in 29 of 61 municipalities. 
Although most cases go unreported, an increase has occurred in the number of 
reports, which is interpreted as increased trust in the system.72) Another obstacle 
for survivors is that the husband usually provides the income and can leave the 
wife without income and social security.73) Thus women can be forced to stay in 
violent relationships due to their economic situation. An examination of recent 
cases shows that 3 195 reports of domestic violence were reported from January to 
September 2016.74)

table 6�1: percentage of sGbV cases reported in Albania, 2013

Type of SGBV Reported (%)

Sexual violence 7.90

Psychological violence 58.20

Physical violence 23.70

All domestic violence 59.40

With regard to the protection of lesbian, gay, bisexual, transgender and 
intersex (LGBTI) people, the Albanian government has a lot of work to do. For a 
start, they have to collect data on hate crimes. In Albania it is not socially accepted 
for people to be openly LGBTI. They are subjected to discrimination and abuse, 
even by the police, who are supposed to protect all citizens. According to an opinion 
poll, 32% of the LGTBI community have been submitted to physical violence and 
76% have been submitted to verbal harassment because of their identity. The 
European Commission against Racism and Intolerance requested that the Albanian 
government start collecting data on hate crimes towards the LGTBI community. 
Some progress was made in 2015 when Parliament approved a resolution for the 
protection of the rights and freedoms of persons belonging to the LGBTI community 
in May. In December 2015, the first LGBTI shelter was opened in Tirana, called 

71)  Albanian Helsinki Committee, 2015, p. 30-31.
72)  European Commission, Commission Staff Working Document – Albania 2015 report, Brussels, 2015-11-10, p. 59.
73)  Albanian Helsinki Committee, 2015, p. 11.
74)  Albanian Helsinki Committee, http://ahc.org.al/web/images/deklarata/en/Year_2016/AHC_2016_Human_Rights_
Press___Conference_.pdf published 2016-12-09, seen 2016-12-10 at 10.00.
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STREHA.75) STREHA shelters young people who have been subject to violence and/
or who have been evicted from their homes.76)

Trafficking
The fight against trafficking is an “uncompromised fight against modern 

slavery” (Ministry of Interior, 2016, p. 3) according to the Prime Minister, the 
Ministry of the Interior and the Albanian Government. The prohibition of labor 
and sex trafficking is found in the Criminal Code article 110 (A) and 128 (B). The 
government has a National Strategy on the Fight against Trafficking of Human 
Beings and the Trafficking of Children, 2014-2017.77) Trafficking is a grave human 
rights problem in Albania. As mentioned in the introduction, trafficking started 
during the crisis in the 1990s and has continued to affect girls, boys, women, men 
and other citizens in the country. Albania is part of international trafficking as an 
origin country. This means that people are being trafficked from Albania to other 
countries. However, international trafficking has recently decreased, and national 
trafficking has increased.78) People being trafficked internationally are mostly sent 
to the UK, Germany, France, Belgium, Italy, Switzerland and the Netherlands, 
but also to neighboring countries.79) People living in poor economic conditions 
run a higher risk of being trafficked, as do people from the Roma and Egyptian 
communities.80) Trafficking of children is also a serious human rights violation. 
Criminal gangs kidnap children, mostly girls, and force them into prostitution, 
child labor or organ transplantation in other countries.81)

According to the US Department of State’s report on trafficking in Albania, 
the government has made some progress to stop and prevent trafficking. However, 
trafficking is still prevalent and there is more the government should and could do 
to improve its work.82)

75)  European Commission, 2015, p. 59.
76)  LGTBI Equal Rights Association for Western Balkan and Turkey, 2016-04-28, http://www.lgbti-era.org/countries/
albania (seen 2016-12-12).
77)  Ministry of Interior, The National Strategy on the fight against Trafficking of Human Beings and The Trafficking of 
Children, PEGI, Tirana, 2016, p. 3.
78)  EU Heads of Mission to Albania, 2010, p. 4.
79)  Ministry of Interior, 2016, p. 9.
80)  Ministry of Interior, 2016, p. 10.
81)  Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Albanien 2011, 2011, p. 12.
82)  US Department of State, Country Narratives, Albania in Trafficking in Persons Report 2015, www.state.gov/j/tip, 
p. 66.
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Table 6.2: Number of trafficked persons in Albania, 2014

Number of SGBV cases reported, investigated, prosecuted and penalized in 2014

Type of SGBV Identified Investigated/ 
Victim status Prosecuted Convicted Percentage 

penalized

Trafficked person 125 37 18 9 No data

Forced prostitution 78 No data No data No data No data

Forced prostitution 
& forced labor 10 No data No data No data No data

Forced to beg 13 No data No data No data No data

As shown in Table 6.2, nine people were convicted for human trafficking 
in Albania during 2014, and 18 were prosecuted. This is an improvement from 
the previous year when only two persons were convicted and nine traffickers 
were prosecuted. Those convicted received tough sentences of between 10 and 20 
years.83) The European Commission’s report from 2015 gives different numbers for 
trafficking; the report states that 11 cases were prosecuted in 2014 and only two 
cases in 2013.84) Although there are relatively few data, it is difficult to evaluate 
progress when there is no consensus on the current statistics. The Albanian 
Statistical Service should therefore extend its database to include cases on trafficked 
children and adults.

One of the main problems in attempting to stop trafficking has been the 
prosecution of perpetrators who belong to criminal organizations with political 
allies. Investigations and judicial changes are also difficult due to corruption. This 
in turn affects survivors, who are afraid of testifying and pressing charges.85) 
Some improvements have been made by the state. The government has worked to 
improve measures against human trafficking by training the judicial sector and 
the police. During 2014, 333 police, judges and prosecutors were trained in victim 
identification and protection, and investigation and prosecution of traffickers. 
Government also strengthened the law; a new healthcare law for trafficking victims 
was given a budget for 200 persons per year in order to meet the psychological and 
physical care needs of the victims and survivors. 

83)  US Department of State, Country Narrative 2015, p. 66.
84)  European Commission, 2015, p. 63.
85)  Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Albanien 2011, 2011, p. 5.
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The government recently opened a free mobile app and hotline to make the 
reporting of trafficking more easy and efficient.86)

The US Department of State’s main critique of the Albanian government has 
been its lack of funding for anti-trafficking policies, and failed programs and protection 
of victims. Due to bad prioritizing of funds an important shelter for trafficked children 
had to be closed down temporarily. The government failed to implement guidelines 
for healthcare, rendering the law for healthcare of trafficking victims useless. Another 
worrying critique involved a work program that aimed to encourage companies to hire 
survivors. It turned out that some of the companies forced these persons to work 
without appropriate pay.87) When working with survivors of trafficking, and especially 
when working with some sort of rehabilitation to legal society, these mistakes are 
not acceptable. The government must undertake this work with careful planning and 
cannot involve partners that use illegal work conditions. 

Analysis
Sexual and gender-based violence is one of the most urgent human rights and 

women’s rights violations. It is a structural problem present in all societies. Thus 
it is crucial to fight against these crimes, to establish protection and healthcare for 
survivors, and to work preventatively. The Albanian government has worked actively 
to stop trafficking and domestic violence. As mentioned earlier, the most difficult 
aspect in attempting to stop trafficking organizations is their ties to politicians 
and powerful people. The Albanian government is trying to stop corruption by 
incorporating vetting and justice reform. Justice reform is welcomed by Albanians 
as well as the international community. Hopefully this move toward transparency 
will have its effect on trafficking. 

Some legislative improvements have also been undertaken to stop domestic 
violence. However, since the number of perpetrators of domestic violence is larger 
than the number of traffickers, it is a problem that takes more time to resolve. 
Domestic violence involves a normative perspective on power and a belief that 
issues within the family should stay in the family. This can exert social control 
over women, and cause them to feel shameful about pressing charges. In addition 
to normative power/control over women, the survivors who do leave violent home 
situations are left without economic security. These social, economic and structural 
problems need to be addressed on several levels. A new legislation or new strategy 
will not automatically change the realities that survivors face. 

The political will of the government is in the right place, but further resources 
must be dedicated to taking care of the survivors of trafficking and domestic violence. 

86)  US Department of State, Country Narratives, Albania in Trafficking in Persons Report 2015, p. 67.
87)  US Department of State, Country Narratives, Albania in Trafficking in Persons Report 2015, p. 66.
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Shelters and healthcare must be well-funded and there must be a functioning 
judicial system in order to offer the minimal justice to survivors.

Another pressing human rights issue is the protection of LGTBI people against 
discrimination. Crimes against people in this community must to be recorded and 
action must be taken by the government. 

Indicator 7 – Number and quality of gender-responsive 
laws and policies
This chapter looks at Albania’s gender-responsive laws and policies. The country 

is known for its high-qualitative legislation and legal framework; all of the reports on 
human rights state that Albania’s legal framework is close to that of other European 
countries. The focus in this chapter will be on the content of legislation and policies 
and not on the quantitative perspective.

National legal framework
Over the past 10 years there has been a great change in gender-equality 

legislation in Albania. It is clear that the political will has been to change the national 
legal framework in order to address contemporary gender-related problems.

Measures against Domestic Violence (Law No. 10329/30.09.2010) is an 
amendment to the same law from 2006; it provides for measures to create a network 
of institutions responsible for the support, security and rehabilitation of survivors of 
domestic violence.88)

On Pardon (Law No. 10295/01.07.2010) provides that people convicted of 
trafficking, exploitation and prostitution are not to be granted pardon.89)

Amendments to the Criminal Code (Law No. 23/2012 and No. 144/2013) 
provides several updates, among others, harder sentences for crimes committed 
against women or within the family. It set harder sentences against sexual abuses, 
sexual harassments including within relationships or marriage, trafficking, and the 
exploitation of prostitution90)

The Amending Law on Social Assistance and Social Services (Law No. 
399/17.03.2011) states that abused women who have protection are also entitled to 
benefits.91)

The National Council on Gender Equality supervises reforms pertaining to the 
empowerment of women. A network of employees at ministries and municipalities 
monitor the implementation of government commitments to gender equality at their 
place of work.92)

88) Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Consideration of reports submitted by States 
parties under article 18 of the Convention, 4th periodic report of State parties due in 2014, Albania, 2014, p. 5.

89)  Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2014, p. 6.
90)  Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2014, p. 6.
91)  Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2014, p. 5.
92)  UN women, 2011, p. 13.
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The National Strategy on Gender Equality and the Fight against Domestic 
Violence 2007-2010 was also revised for 2011-2015. The strategy led to some 
general gender-equality policies but there is a need for more mainstreaming.93) A 
new strategy was drafted for 2016-2020.94)

The Gender Equality Law was passed by parliament in July 2008. It includes 
definitions of gender, gender discrimination, women’s rights in the workspace, 
equality in education, discrimination by the media and equal representation. 

The Electoral Code adopted in December 2008 incorporates aspects of the 
30% quota for the underrepresented gender found in the Gender Equality Law 
into local and national party lists. This law did not specify quotas for women; 
instead it referred to the underrepresented gender, which shows a well-thought-
out perspective on power.

The National Strategy on the Fight against Human Trafficking was adopted 
in July 2008. This has resulted in improved identification of victims of trafficking 
and improvement to the national victim referral mechanism. Albania is no longer 
a major country of origin in international trafficking. However, domestic/national 
trafficking is reported to be increasing.95)

The Law on Protection from Discrimination (Law No. 10221/04.02.20120), 
including gender discrimination, was adopted in 2010.96)

The National Council on Gender Equality and Domestic Violence was established 
as a coordinating body and inter-ministerial working group on gender statistics.

Responsible authorities: The Ministry of Labor, Social Affairs and Equal 
Opportunities is responsible for implementation of government policies pertaining 
to gender equality. The Directorate of Equal Opportunities Policies is responsible 
for overseeing and monitoring implementation of the National Strategy on Gender 
Equality and Domestic Violence.97) The Ministry of Interior is responsible for 
implementation of the National Strategy on Human Trafficking. The People’s Advocate 
(ombudsperson) is responsible for monitoring human rights (including women’s 
rights) and making recommendations that mitigate human rights violations. And 
the National Council of Gender Equality is responsible for advising the government 
on the direction for state policies on gender equality.98)

The UNSCR 1325 National Action Plan (NAP) is a gender-responsive policy. 
In 2011, government planned to draft a NAP under the overall coordination of 

93)  UN women, 2011, p. 15.
94)  Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2016-07-08, http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20263&LangID=E (seen 2017-01-11).
95)  EU Heads of Mission to Albania, 2010, p. 4.
96)  Yusufi, Islam, 2011, p. 14.
97)  EU Heads of Mission to Albania, Local strategy for the implementation of the EU Guidelines on violence on women 
and girls and combating all forms of discrimination against them, 2010, p. 2.
98)  Yusufi, Islam, 2011, p. 16.
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the Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities (MoLSAEO),99) but 
this was not finalized. A UN Women assessment report from 2011 recommended 
that actual NAP drafting be completed by the ministries of Defense and Interior. 
According to the report, the NAP will be a good way to mainstream gender within 
the security sector. The report assessed the NAP plan, and elaborated on gender 
and the security sector in the country.100) One of the suggestions in the report was 
to create a NAP Implementation Unit (NAPIU) in order to have a specific group for 
the implementation and monitoring of a NAP.101) Some of the main obstacles to 
drafting and implementation of the NAP are lack of resources and knowledge and 
the prioritization of other political issues. Another important problem is that the 
security sector, perceived as realist, is not aligned with gender advocacy, which 
has a structural foundation. The distance between the two sectors needs to be 
reduced in order for them to work together, which is the goal of UNSCR 1325.102) 
During 2012, the government worked on a draft for a NAP,103) but the plan was not 
completed and progress stopped. At the time of writing this report the government 
has not resumed the drafting of a NAP.

LGTBI rights: Same-sex relations were decriminalized in Albania in 1995. 
The Constitution does not mention or protect the rights of the LGTBI community. 
The law for Protection from Discrimination was adopted in 2010 and includes the 
protection of intersex and transgender people. It is the only law protecting this 
community.

According to article 113, Section VIII of the Criminal Code, selling sex is a 
criminal offence. This affects the lives of sex workers, which includes women and 
people belonging to the LGTBI community in Albania. Many transgender individuals 
are sex workers due to lack of other income. As a consequence, sex workers are 
forced to work in the criminal world and their lives are not secure due to this 
legislation. In 2015, the Council of Europe and the Ombudsman began the first 
drafting of Legal Gender Recognition. At the time of writing this report no proposal 
had been submitted to Parliament.104)

International legal framework 
The most central international human rights agreements were signed right 

after the fall of communism, at the start of the 1990s.  Due to instability in the 

99)  Yusufi, Islam, 2011, p. 6.
100)  Yusufi, Islam, 2011, p. 26.
101)  Yusufi, Islam, 2011, p. 34.
102)  Yusufi, Islam, 2011, p. 20.
103)  MsC Suzana Jahollari, 2012, p. 17.
104)  LGTBI Equal Rights Association for Western Balkan and Turkey, http://www.lgbti-era.org/countries/albania, 
updated 2016-04-28, seen 2016-12-12 at 11.00.
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late 90s the reporting and monitoring were poorly completed. However, this has 
improved substantially during the past years.105)

The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW) has been ratified by Albania. According to article 18 (B) of the 
convention, state parties must report on progress in the area at least every four 
years.106)

In 2002, Albania delivered its first and second reports together to CEDAW. 
The latest (fourth) report was written in 2014.

The Beijing Platform for Action has been ratified by Albania.
EU: The Council of the European Union adopted Guidelines on violence 

against women and girls and combating all forms of discrimination against them 
in December 2008. The purpose of the guidelines is to promote gender equality, 
to combat discrimination against women, to think of effective strategies, to fight 
against the impunity of perpetrators of violence against women, and to ensure 
justice for victims. The agreement came into force between the EU and Albania in 
April 2009. According to the strategy, Albania has an adequate legal framework 
and has ratified the important international instruments. Albania wrote a third 
periodic review in 2010. Albania has ratified The Council of Europe Convention on 
preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul 
Convention).107)

Analysis
National legislation can reflect and formalize a country´s values and political 

will; however, it is a rather superficial way of understanding the complexity of a 
nation. In the history of western feminism, change in legislation and the right to 
vote were the starting point of a more just and equal society. The Albania of today 
is well versed in the ideas of Western Europe and began its democracy-building 
by improving national gender equality. During the past decade the government 
has worked to address the challenges faced by girls and women, such as domestic 
violence and trafficking. The change in legislation and creation of strategies has 
been a sign of progressive will and decisiveness. In a short time, the decision makers 
have shown that they are willing to address inequality and stand up for human 
rights values. Unfortunately, these human rights are not applicable to all within 
the national legislation, as HBTQI persons are not given the same legal rights and 
protection as other citizens, and they experience discrimination and violence. A 
similar discriminatory situation applies to ethnic and religious minorities such as 
the Roma people. 

105)  Utrikesdepartementet, 2011, p. 3.
106)  United Nations Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, 1979, article 18 (B).
107)  EU Heads of Mission to Albania, 2010, p. 1.



 32

AlbAniA 2017 - Women Count AlbAniAn`s implementAtion of unsCR 1325

Indicator 8 – Number and nature of provisions/
recommendations in the truth and reconciliation commission 
(TRC) and other transitional justice reports on women’s rights
This indicator does not apply to Albania as the country has no truth and 

reconciliation commission or other transitional justice report on women’s rights.

Indicator 9 – Percentage of women (versus men) who 
receive economic packages in conflict resolution and 
reconstruction processes
This indicator is not applicable as Albania does not receive economic packages 

and does not give out packages. Albania is neither a recipient of aid nor a donor 
country to countries in conflict and crisis. 

Indicator 10 – Number and percentage of pre-deployment 
training and post-deployment programs for military and police 
incorporating UNSCR 1325, UNSCR 1820, international human 
rights instruments and international humanitarian law
The Albanian Armed Force has no existing gender training. There is one 

UNSCR 1325 and gender-related training program within the AAF. It is a pre-
deployment course for OF 3-5 (Major, Lieutenant-Colonel and Colonel) and OF 1-2 
(Second lieutenant and Lieutenant). Around 30 personnel in the AAF participated in 
a Gender and Building Integrity course in 2014 arranged by the Sarajevo Regional 
Centre, Bosnia-Herzegovina. The aim of the course was to gain understanding and 
increase awareness of gender issues in the security sector.108) 

The Albanian Police Force has one course on gender-based violence in their 
Police Academy curriculum. Apart from these courses we did not find other training, 
and therefore no statistics and figures are presented on this indicator. This lack of 
gender training points to the improvements that the security sector needs to work 
on, as shown in the previous chapters.

Indicator 11 – Allocated and disbursed funding marked 
for women, peace and security (WPS) programs to CSOs 
and government
This indicator was outside the scope of this report.

108)  NATO HQ Office of the Gender Advisor International military staff, 2016, p. 23.
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Mirënjohje

Nga janari 2016, Shoqata e Grave me Probleme Sociale (sot Shoqata Gender Paqe dhe Siguri), shoqata partnere 
suedeze “Operation 1325” dhe “Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN)” janë angazhuar intensivisht në 
zbatimin e projektit “Rezoluta 1325 - Të drejtat e Grave nga Koncepti në Realitetin Shqiptar”. Nisma e ndërmarrë 
nga Shoqata ishte rezultat i një realiteti të hidhur me të cilin përballen gratë dhe vajzat në Shqipëri. Ndonëse jo vend 
në konflikt të armatosur, e kaluara e vendit “është e ngjyrosur me dhunime serioze dhe sistematike të të drejtave 
të njeriut”, ndërsa e sotmja ende e pastabilizuar. Gjakmarrja funksionon ende për të vënë drejtësi mes njerëzve në 
konflikt. Dhuna në familje shton çdo ditë e më tepër viktimat e saj ndër gra. 

Pasiguria për jetën, shëndetin dhe familjen e më gjerë për të gjithë shoqërinë është e thellë. Statistikat janë kokëforta 
e flasin për një realitet shqiptar që vret dalëngadalë. Vret jo thjesht jetët, po shpresat, ndërsa institucionet, hallkat e një 
zinxhiri strukturash publike që duhet të jenë në mbështetje të grave, janë të këputura. 

Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara ishte thuajse e panjohur në vend, ndërsa konceptet 
bazë të saj, Gruaja, Paqja dhe Siguria, një ftesë e hapur për vëmendje dhe zbatim. 

Një pyetësor i bërë në të tre qarqet e vendit ku nisi zbatimi i këtij projekti me drejtues e përfaqësues të pushtetit 
vendor të të dyja niveleve (bashki dhe këshilla qarqesh), institucione publike, polici, prokurori e gjykata, përfaqësues e 
drejtues të shoqërisë civile, gazetarë dhe qytetarë nxorri në pah një padijeni të përgjithshme mbi Rezolutën 1325 dhe 
rolin e saj si një instrument i fuqishëm që mund të vërë në lëvizje aktorët dhe sjellë ndryshimin. 

Rezultatet e tij shërbyen si burim për një studim bazë dhe raportin “Zbatimi shqiptar i Rezolutës 1325 të KSKB”, 
duke krijuar një panoramë të qartë mbi njohjen e Rezolutës dhe parimeve të saj, qasjen e institucioneve kryesore ndaj 
çështjeve gender dhe sigurisë, identifikimin e pengesave dhe mundësive reale për të kuptuarit dhe zbatimin në praktikë 
të Rezolutës në vendin tonë. Paralelisht me këtë u hartua dhe një plan monitorimi dhe vlerësimi për procesin. 

Ky fillim kulmoi me organizimin e një eventi të madh prezantues të projektit në Tiranë, që u zhvillua më 4 mars 2016, 
në prag të Ditës Ndërkombëtare të Grave. Përfaqësues të lartë të pushtetit qendror e vendor, shoqërisë civile dhe 
medias qenë të pranishëm në atë ngjarje që pas mbështetjes së projektit nga Ambasada e Mbretërisë së Hollandës, 
duket sikur mori bekimin e dytë, vëmendjen e shumë aktorëve njëherësh për një vazhdim të përgjegjshëm e të mbarë. 

Aktiviteti pati dhe mjaft jehonë mediatike, duke shpërndarë mesazhe të qarta mbi Rezolutën dhe rëndësinë e saj dhe 
tek publiku.
Për të mos mbetur te vetja, si shoqatë, u synua jo vetëm fuqizimi i bashkëpunimit me shoqatat e tjera të grave, po dhe i 
tyre me institucionet e pushtetin në qarqet ku veprojnë. Kjo u mundësua duke i angazhuar aktivisht në projekt. Tryezat 
e takimeve dhe vendtrajnimet në kuadër të projektit u kthyen në vatra diskutimi, debati, por dhe njohjeje më të mirë 
të problematikave që has zbatimi i legjislacionit shqiptar dhe atij ndërkombëtar në mbrojtje të grave dhe të drejtave e 
lirive të tyre, si dhe thelluar bindjen mbi rëndësinë që merr zbatimi i Rezolutës.

Deri atëherë nuk ishte menduar se etja për ta njohur dhe për t’u thelluar mbi Rezolutën dhe përfitimet prej saj do të 
ishte aq e madhe. 

Edhe pse skeptikë në fillim pjesëmarrësit në një mori aktivitetesh, trajnimesh e diskutimesh u bënë shpejt pjesë e 
projektit që diti të harmonizojë objektivat e tij me problematikat, realitetet specifike të secilit qark duke bërë që grupet 
e interesit pavarësisht edukimit, pozicionit, racës, përkatësisë politike dhe krahinore të ndjeheshin të përfshirë, aktivë. 
Projekti gjeti një përkrahje të gjerë nga të gjithë aktorët që u përfshinë në të, veçanërisht nga drejtuesit e tri qarqeve 
Durrës, Elbasan dhe Korçë, të cilët u zgjeruan me Tiranë, Shkodër, Lezhë, Kukës, Berat,Vlorë, falë mbështetjes të Fondit 
për Barazinë Gjinore UN Women . 
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Sfidat nuk munguan, pasi asgjë nuk vjen në pjatë të argjendtë, po Shoqata dhe stafi i saj me mbështetjen dhe 
ekspertizën e shoqatës suedeze partnere arritën t’i mirëmenaxhojnë ato.

Shoqata dëshiron të shprehë mirënjohjen e plotë së pari për Fondin për Barazinë Gjinore UN Women dhe Ambasadën 
e Mbretërisë së Hollandës në Tiranë dhe Shkëlqesinë e saj, znj.Dewi van de Weerd, për mbështetjen e këtij projekti dhe 
ndihmën konkrete dhe aktive në ecurinë e tij. 

Pjesë e kësaj është dhe realizimi i këtij publikimi, nga Znj. Valentina Barrios e Operation 1325, që sjell gjetjet kryesore 
mbi realitetin shqiptar, nevojën për të ecur përpara, duke vijuar reformat në sektorët e drejtësisë dhe sigurisë, në 
politikat sociale dhe ekonomike për të mbështetur e fuqizuar gratë, familjet e tyre dhe përmes tyre gjithë shoqërinë. 

Zbatimi i kësaj nisme u mundësua përmes një bashkëpunimi të vazhdueshëm e në rritje me një sërë institucionesh 
në nivel qendror dhe vendor, deputetët, politikanët, OJF-të, gazetarët, studentët e universiteteve publike dhe jo-publike, 
që u bënë pjesë e aktiviteteve të shumta dhe gjithëpërfshirëse në kuadër të këtij projekti, duke nisur nga ato njohëse 
dhe ndërgjegjësuese. 

Mirënjohje të veçantë:

Ministrinë e Mbrojtjes, (Znj.Mimi Kodheli), Ministrinë e Brendshme, (Znj. Elona Gjebrea), Ministrinë e Integrimit 
(Znj.Eralda Cani), Deputete (Znj. Klodiana Spahiu), UN Women Shqipëri, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e 
Çështjeve Sociale dhe Rinisë, ICITAP, OSBE, UNDP, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Agjencia Suedeze për 
Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA), Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN), Operation 1325 
(Znj. Valentina Barrios), Znj. Valdet Qyrfyçi, Eksperte për Rezolutën 1325, Qarku Tiranë, Qarku Vlorë, Qarku Berat, 
Qarku Lezhë, Qarku Shkodër, Qarku Kukës, Qarku Elbasan, Qarku Korçë, Qarku Durrës. 

Një falënderim i posacëm shkon për median që u bë dhe një tjetër zë i këtij projekti, përmes përhapjes së informacionit 
dhe mesazheve të rëndësishme mbi çështjet e grave, paqes e sigurisë te një publik më i gjerë. 

Së fundi, falënderim e mirënjohje për çdo person që u bë dhe do të mbetet pjesë aktive e këtij projekti, që hapi një 
faqe të re dhe me shpejtësi shkoi drejt një vendimmarrje të re, një angazhimi të ri e tepër impenjativ për nisjen dhe 
bashkëhartimin e një drafti për Planin Kombëtar të Veprimit, që pritet të jetë i pari për Rezolutën 1325 në Shqipëri. 

Bajana Çeveli
Drejtor Ekzekutiv

Shoqata e Grave me Probleme Sociale 

Tetor 2017
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HYRJE

Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-së (RKSKB) 1325 për Gratë, Paqen 
dhe Sigurinë u miratua në vitin 2000 dhe është obliguese për të gjitha shtetet 
anëtare të OKB-së.Pavarësisht nga kjo, shumë punë ende duhet të bëhet para se 
të mund të thuhet që kjo rezolutë po implementohet në të gjithë botën.Gratë ende 
janë të nënpërfaqësuara në qeveritë dhe negociatat e paqes, ende të ekspozuara 
ndaj dhunës seksuale në situata konflikti dhe siguria e vajzave dhe grave ende 
konsiderohet  më shumësi një çështje e grave sesa një çështje sigurie.

Prandaj është e rëndësishme që shoqëria civile të monitorojë punën e 
secilës qeveri.Ekziston nevoja për më shumë të dhëna dhe njohuri për zbatimin 
e rezolutës.Rrjeti Global i Grave Ndërtuesetë Paqes (RRGGNP) filloi dhe koordinoi 
Raportet e Grupeve të Grave për të shqyrtuar zbatimin e rezolutës. Operacioni 
1325 e ka vazhduar këtë punë përmes krijimit të raporteve të Grupeve të Grave që 
monitorojnë angazhimin e Suedisë ndaj rezolutës që nga viti 2011.Kjo është hera e 
parë që Gratë Shqiptare po prezantohet nga Operacioni 1325.

I njëjti format dhe tregues përdoren këtu si në raporte të tjera të Grupeve të 
Grave, duke bërë të mundur monitorimin dhe mbledhjen e të dhënave mbi situatën 
e të drejtave të grave dhe implementimin nga qeveria të axhendës per Paqen dhe 
Sigurinë e grave. Gjithashtu është e mundur të hartohet një raport vjetor krahasues 
për të vlerësuar zhvillimet në secilën fushë.Zakonisht aplikohen 11 Tregues, të cilët 
synojnë të ilustrojnë shtrirjen e spektrit të Rezolutes.Megjithatë, disa nga treguesit 
nuk perkojnin me fushe veprimin e këtij raporti dhe të tjerët nuk ishin për realitetin 
e shoqërisë shqiptare.Për shembull, Shqipëria nuk është as një vend konflikt, as 
vendi qe zhvillon negociata ndërkombëtare për paqe.Secili vend ka historinë dhe 
kontekstin e tij të veçantë, duke prekur të drejtat e grave në mënyra të ndryshme. 
Kështu që çdo kontekst kërkon masa specifike.Nuk ka asnjë plan për zbatimin e 
përsosur, por ka nevojë për më shumë të dhëna për zbatimin e programit të Grave, 
Paqes dhe Sigurisë.Ky raport ka për qëllim të përdoret si bazë  për monitorim dhe 
hulumtim të mëtejshëm, për lobim, dhe për të zhvilluar zbatimin e rezolutës 1325 
në Shqipëri.
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I. PRofIl,GRatë, PaqJa DHE SIGURIa

A: Natyra e konfliktit
Shqipëria nuk është një vend i konfliktit të armatosur, por e kaluara e tij e 

afërt është e ngjyrosur me shkelje të rënda të të drejtave të njeriut. Ajo gjithashtu 
nuk konsiderohet si një shtet pas konfliktit, edhe pse shumë fakte tregojnë në atë 
drejtim. Gjatë periudhës komuniste, e cila filloi pas Luftës së Dytë Botërore, pati 
dhunë kundër civilëve dhe shkeljeve të të drejtave të njeriut.Shqipëria kishte aleatë 
politikë dhe ekonomikë të tillë si Jugosllavia, Bashkimi Sovjetik dhe Kina.Në vitin 
1978, Shqipëria mbeti pa aleatë dhe sunduesi, Enver Hoxha, përdori dhunë në 
rritje dhe sistematike kundër civilëve.Shqipëria kaloi nëpër një periudhë tranzicioni 
nga viti 1990 në një demokraci me politikë liberale. Periudha postkomuniste 
gjithashtu rezultoi në torturë, vrasje dhe shitje të organeve të paligjshme në pjesë 
të territorit shqiptar1). Asnjë komision i së vërtetës apo gjykatë speciale nuk është 
themeluar. Shqipërisë i mungojnë komisionet e së vërtetës, drejtësisë dhe pajtimit, 
por disa nga njerëzit që hasëm në Shqipëri thonë se ky lloj pajtimi nuk është një 
çështje urgjente krahasuar me çështjet e tjera me të cilat ballafaqohet Shqipëria, 
si korrupsioni, trafikimi njerëzor dhe varfëria, të cilat do të diskutohen më posht 
në këtë raport.Argumenti është se Shqipëria duhet të përqëndrohet në gjëra më të 
rëndësishme dhe se duhet të shikojë përpara e jo prapa, në mënyrë që të zhvillojë 
dhe të bëjë ndryshime pozitive dhe demokratike.Kanuni, një traditë mesjetare e 
gjakmarrjes, është ende një problem i ngutshëm në Shqipëri, duke ndikuar në 
sigurinë dhe lirinë e civilëve në pjesë të caktuara të vendit. Disa njerëz janë të 
izoluar në shtëpitë e tyre për shkak të mungesës së sigurisë, meshkujt shpesh 
vriten dhe fëmijët janë të kufizuar në shtëpitë e tyre, gjë që ndikon në arsimimin 
e tyre.Gratë nuk kanë të njëjtën vlerë “të gjakut” kështu që ata janë më pak të 
kufizuar në lëvizjen e tyre të përditshme. Sidoqoftë, edhe pse janë më të lira se 
burrat, ata gjithashtu kanë një barrë më të rëndë pune, pasi ata duhet të sigurojnë 
të ardhura për familjet e tyre2).Një faktor tjetër është se Shqipëria vuajti nga një 
periudhë e shkurtër, por e dhunshme në muajt janar-prill 1997. Duket se nuk ka 
konsensus për ta perkufizuar kete periudhe; Autorët kanë përdorur terma si lufta 
civile, konflikti i armatosur, një periudhë e errët, kryengritje, anarki dhe termi 
më i famshëm  “skemat piramidale”, që është termi që do të përdoret këtu. Për 
shkak të një kalimi të shpejtë në një ekonomi liberale dhe mungesës së njohurive, 
shumë shqiptarë investuan në skemat piramidale. Korrupsioni shtetëror rezultoi në 

1)		Marty,	Dick,	Inhuman	treatment	of	people	and	illicit	trafficking	in	human	organs	in	Kosovo,	Council	of	Europe’s	Committee	on	Legal	
Affairs	and	Human	Rights,	published	2010-12-12
2)		Utrikesdepartementet,	Mänskliga	rättigheter	i	Albanien	2011,	2011,	p.	5.
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zyrtarë3) që u bëjnë thirrje qytetarëve që të investojnë në këto skema4).Një sasi e madhe 
e parave u humbi dhe shumë shqiptarë mbetën të shkatërruar.Vendi hyri në një krizë 
ekonomike dhe protesta u përhap në të gjithë vendin, me njerëz që kërkonin drejtësi dhe 
kompensim.Qasja e lehtë në armët e paligjshme dhe vjedhja e armëve e kombinuar me 
zemërimin rezultoi në konflikte të armatosura.Civilët përdorën dhunën e armatosur 
kundër civilëve të tjerë, policisë dhe ushtrisë.Gjatë kësaj kohe kërcënimet, rrëmbimi 
dhe trafikimi u përdorën si një mjet për hakmarrje.Nuk janë ngritur komisione të 
së vërtetës, por disa keqbërës janë ndjekur penalisht dhe të tjerët janë kompensuar 
pjesërisht për humbjen e tyre ekonomike.Shumë viktima të trafikimit ishin gra dhe 
vajza të reja, disa prej të cilëve ende mungojnë deri në ditët e sotme.Ky problem na çon 
në seksionin e ardhshëm se si këto konflikte ndikojnë në jetën dhe të drejtat e grave.

NDIKIMI I KONFLIKTIT TEK GRATË

Nuk ka pasur komision të së vërtetës në Shqipëri për shkeljet nën sundimin 
komunist.Vende të tjera ballkanike si Jugosllavia, Serbia dhe Kosova krijuan 
komisione të së vërtetës për të pajtuar të kaluarën dhe për të bashkuar kombet e tyre.
Gjatë kohës së konfliktit të skemës piramidale, vajzat dhe gratë shpesh përdoreshin 
si objektiv; Në disa raste, dhuna seksuale dhe trafikimi janë përdorur si kërcënim 
ose armë.Dhuna seksuale me baze gjinore është një shkelje e rëndë e të drejtave të 
njeriut.Skema piramidale ende po ndikon në Shqipërinë bashkëkohore, pasi hapi një 
tregti më të madhe në njerëz.Sot organizatat e shoqërisë civile (OSHC- të) punojnë në 
luftën kundër trafikimit dhe thonë se trafikimi është ende një kërcënim i madh për 
sigurinë e grave shqiptare.Një pasojë tjetër pas 1997 është se problemet ekonomike 
dhe sociale po ndikojnë në disa probleme të të drejtave të njeriut sot, si p.sh.varfëria 
dhe papunësia po ndikojnë lidhur me dhunën gjinore sot. Në seksionet e meposhtme 
do të trajtohet më teper lidhja midis konflikteve të së kaluarës dhe problemeve të të 
drejtave të njeriut në lidhje me barazinë gjinore.

C. KORNIZA LIGJORE DHE POLITIKE RELEVANTE

Gjatë vitit 2008 u miratuan tre korniza ligjore të rëndësishme për barazinë 
gjinore, pikërisht Ligji për Barazinë Gjinore,Kodi Zgjedhor dhe Strategjia Kombëtare 
për Luftën Kundër Trafikimit Njerëzor. Këto ligje dhe politika të reja përfshinin 
mbrojtjen nga diskriminimi, kuotat në parlamentin lokal dhe atë kombëtar dhe një 
plan veprimi kundër trafikimit.

Shqipëria është në proces të bëhet kandidat për anëtarësim në BE.Edhe 
një marrëveshje ndërmjet BE-së dhe Shqipërisë mbi barazinë gjinore, e quajtur 

3)		Yusufi,	Islam,	Assessment	report,	second	draft,	UN	women,	2011	p.	12
4)		Misioni	I	OSBE,	Strategjia	Lokale	per	zbatimin	e	Udhezuesit	te	Grave,	mbi	Dhunen	Kunder	Grave	dhe	Vajzave,	2010,	p.1	
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Udhëzime për dhunën kundër grave dhe vajzave dhe luftën kundër të gjitha formave 
të diskriminimit kundër tyre, u miratua në 2008. Shqipëria shkroi një rishikim 
të tretë periodik në vitin 2010, dhe vendi ka ratifikuar Konventën e Këshillit të 
Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje 
(Konventa e Stambollit).

Sa i përket kuadrit ligjor ndërkombëtar, Shqipëria ka ratifikuar Konventën 
për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave (CEDAW) dhe 
Deklaratën e Pekinit. Rishikimi Universal Periodik i KB për Shqipërinë ka rezultuar 
në disa ndryshime politikash dhe ndryshime politike në lidhje me të drejtat e 
grave.Së fundi, puna për zbatimin e RKSKB1325 është duke u kryer nga OSHC-
të, personeli i sektorit të sigurisë dhe politikanët. Hartimi i një Plani Kombëtar 
të Veprimit (PKV) filloi në vitin 2011 dhe vazhdoi në vitin 20125). Ai duhej të 
koordinohej nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, 
por nuk u finalizua6).Në kohën e përpilimit të këtij raporti një proces tjetër për PKV-
në po ndërmerret nga një OSHC-të.Kjo është thjesht një përmbledhje e shkurtër 
e kuadrit përkatës ligjor dhe politikave. Kapitulli mbi Indikatorin 7 jep më shumë 
detaje mbi kuadrin kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar dhe i shpjegon gjërat në 
një mënyrë më të përpunuar.

5)  MsC Suzana Jahollari, Forcat e Armatosura – një përmbledhje për gjendejn aktuale të angazhimit të Grave në Forcat e Armatosura 2012, http://www.nato.int/issues/
women_nato/meeting-records/2012/pdf/Albania_NATO_conference.pdf (seen 2016-11-15), p. 17.

6)  Yusufi, Islam, 2011, p. 6.
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II. PREZaNtIMI DHE aNalIZa E të DHëNaVE

Treguesi 1 - INDEKSI I pjesëmarrjes së grave në qeverisje
Ka pasur barazi gjinore në pjesëmarrjen politike, me më shumë zhvillim 

sesa në ndonjë sektor tjetër. Për shkak të legjislacionit të ri, pjesëmarrja e grave 
në qeverisjen lokale dhe kombëtare është rritur në një kohë të shkurtër. Ligjet e 
reja të barazisë në Shqipëri u zbatuan në vitin 2008, një nga ndryshimet më të 
rëndësishme ishte Ligji i Kodit Zgjedhor për kuotat për kandidatët e partive politike.
Sipas këtij Kodi, listat e partive politike duhet të pasqyrojnë 30% të kandidatëve 
nga gjinia e nënpërfaqësuar. Për fat të keq, nuk është përmendur se ku kandidatët 
duhet të paraqiten në listë. Normalisht, tre kandidatët e parë në listë zgjidhen 
në parlament.Kjo ka çuar në një rritje të vogël të numrit të grave në parlament; 
Numrat nga 2012 thonë se 12% e parlamentarëve ishin gra7). Megjithatë, kjo 
është përmirësuar për shkak8) të ndryshimeve gjatë vitit 2015. Në prill të atij viti 
janë bërë ndryshime të reja me qëllim të ngritjes së kuotave gjinore në 50% në 
listat e kandidatëve për këshillat bashkiakë.8 Pas zgjedhjeve në vitin 2015, 21% e 
parlamentarëve tani janë gra. Ky është një përmirësim i rëndësishëm nga viti 2012. 
Fatkeqësisht, barazia gjinore nuk është aq e mirë në nivel lokal.Ndërsa janë bërë 
përmirësime,vetëm 9 nga 61 kryetarët e zgjedhur në komuna/bashki ishin gra.
Sipas Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KSHH), duhet të bëhet më shumë në nivel 
lokal për të përmirësuar barazinë gjinore dhe përfaqësimin politik9).Për më shumë 
informacion mbi ndryshimet politike shihni Treguesin 7.

Analizë
Puna e suksesshme e rritjes së përfaqësimit politik të grave për një periudhë 

të shkurtër kohore ka dhënë një shembull të mirë për barazinë dhe drejtësinë. 
Kuotat dhe përfaqësimi i rritur nuk do të ndryshojnë normat dhe realitetet brenda 
natës.Sidoqoftë, suksesi në këtë fushë ka dhënë një shembull për gjeneratat e 
ardhshme dhe u dha një masë drejtësie atyre që kanë qenë pa përfaqësim dhe pa 
fuqi.

7)  Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Raport mbi Situaten e Respektit per te drejtat e njeriut ne Shqiperi per 2015, 2015, p. 31.

8)  Komisioni Europian, Commission Staff Working Document – Albania 2015 Report, Brussels, 2015, p. 59

9)  Albanian Helsinki Committee, 2015, p. 31
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Treguesi 2 – Përqindja e grave në ekipet negociuese të 
paqes dhe përshkrim i detajuar i çështjeve gjinore të 
adresuara në marrëveshjet e paqes
Burimet publike nuk përmendin aktivitetin shqiptar në negociatat e paqes10).

Treguesi 3 – Indeksi i pjesëmarrjes së grave në sektorin e 
drejtësisë, sektorin e sigurisë dhe misionet paqeruajtëse
Ky kapitull përqendrohet në sektorin e sigurisë shqiptare, dhe jo në sektorin 

e drejtësisë apo në misionet paqeruajtëse. Një rishikim i sektorit të sigurisë nga 
perspektiva gjinore zbuloi një ekuilibër të pabarabartë gjinor midis punonjësve.
Në përgjithësi, burrat dominojnë tregun e punës dhe gratë kanë më shumë gjasa 
të jenë të papunë sesa burrat. Numri i grave në pozita udhëheqëse është shumë i 
ulët, madje edhe nuk ekziston. Sektorët e punës të dominuar nga meshkujt kanë 
të ardhura më të larta sesa puna e dominuar nga femrat në Shqipëri.Kjo është 
evidente në Forcat e Policisë, si dhe në Forcat e Armatosura Shqiptare (FASH)11).
Këto çështje gjinore shihen në mbarë botën, por situata dhe zgjidhjet gjithmonë 
varen nga konteksti specifik i rajonit apo i vendit.Pra, çfarë është specifike për 
kontekstin e grave, paqen dhe sigurinë në Shqipëri?Cilat çështje specifike janë të 
pranishme? Dhe si mund të punojë shoqëria civile dhe qeveria drejt një të ardhmeje 
gjithëpërfshirëse gjinore?

SEKTORI I SIGURISË SHQIPTARE
Që nga tranzicioni në demokracinë liberale, sektori i sigurisë në Shqipëri 

ka kaluar nëpër tre breza reformash.Me pak fjalë, gjenerata e parë e reformës së 
sektorit të sigurisë kishte për qëllim prezantimin e strukturave dhe zinxhirëve të 
rinj të përgjegjësisë dhe institucioneve të reja. Brezi i dytë i reformës ishte më i gjerë 
dhe përfshinte, ndër të tjera, çarmatimin, përfshirjen e shoqërisë civile, efikasitetin, 
mbrojtjen kufitare dhe luftën kundër korrupsionit12). Sipas një raporti nga Ministria 
e Punëve të Jashtme, gjenerata e tretë e reformës së sektorit të sigurisë synon të 
forcojë dhe sigurojë rolin e grave në sektorin e sigurisë13).

Gratë ishin pjesë e FASH para viteve 1990, gjatë periudhës komuniste. Ata ishin 
një pjesë e integruar e ushtrisë dhe një burim shkruan se kishin detyra luftarake, 

10)  Jahollari, Suzana, Komunikim  me E-mail, 2016-11-30.

11)  Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale, dhe Shanceve te Barabarta, Raport Kombetar mbi Statusin e Grave dhe Barazise Gjinore ne Shqiperi., 
2012, p. 75

12)  Yusufi, Islam, 2011, p. 11.

13)  Yusufi, Islam, 2011, p. 12
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por kjo praktikë nuk ekziston sot14).Në vitin 1967, gratë u pranuan dhe u futën në 
FASH, një ndryshim që shënoi frymën e kohës në Shqipëri, përkatësisht çlirimin e 
grave15). Pas rënies së regjimit komunist dhe tranzicionit drejt demokracisë, FASH  
ndërmori reformime që preknin gratë. Disa nga këto gra i ruanin pozicionet e tyre 
dhe disa humbën gradën e tyre dhe shkuan në më shumë detyra administrative 
zyrtare. Si rezultat i këtyre reformave shumë gra morën pension të parakohshëm16).

Sot FASH ka tre misione, përkatësisht në Afganistan, Kosovë dhe Bosnje-
Hercegovinë.Numri i ushtarëve nuk është i madh dhe është zvogëluar më një të 
tretën që nga viti 2014. Më parë Shqipëria kishte 324 persona ushtarakë në vendet 
e misionit, por pas vitit 2014 kjo u reduktua në 85 persona ushtarakë. Shumica 
e personelit është bazuar në Afganistan (74 persona), 10 në Kosovë dhe vetëm 1 
në Bosnje-Hercegovinë (që është një mision paqeruajtës)17).Ndërmjet viteve 2008 
dhe 2011, Shqipëria dërgoi qindra njerëz në misione paqeruajtëse, 12 prej të cilëve 
ishin gra.Asnjë nga këto gra nuk morën pjesë në operacione luftarake; ata kishin 
role kujdestarie në misione18). 

tabela 3�1: përqindja e grave pjesëmarrëse në ushtrinë shqiptare në vitin 2013

Sektori i Sigurisë % e grave

Ushtria / Ushtarakë
Nëntotali 15.20

Detyra aktive 11.20

Forcat e Armatosura Shqiptare
Tabela 3.2 tregon se përqindja e grave në FASH është rritur gjatë viteve të fundit. 

Në vitin 2013, asnjëra prej këtyre grave nuk mbajti pozita udhëheqëse, 29.8% mbanin 
pozita vendimmarrëse dhe 51.2% kishin poste të specializuara19).Gjatë vitit 2014, 
7.2% e aplikantëve në FASH ishin gra, përqindje mjaft e ulët krahasuar me vendet e 
tjera anëtare të NATO-s (Republika Çeke 29% dhe Kroacia 18%)20).

14)  PeçoBaka, Edlira., Slihi, Etilda., Leka, Eurona, Promovimi I Grave ne Forcat e Armatosura Shqiptare – From a Visible to an Operational Gender 
Balance, Institute for Democracy and Mediation Centre for European and Security Affairs, 2010, p. 3.

15)   Jahollari, Suzana, Komunikim me E-mail, 2016-11-30

16)  Gender and Security Sector Reform Training Resource Website, Gender-related Human Resources Policies in Armed Forces, (examples from the 
ground: Albania), www.gsstraining.ch (seen 2016-10-25). 

17)  Misioni aktual i Forcave te Armatosura ne Shqiperi Current Mission of the Albania Armed Forces

18)  Yusufi, Islam, 2011, p. 23.

19)  Ambasada e Suedise ne Tirane, Barazia Gjinore ne Forcat e Armatosura Shqiptare, publikuar 29 Korrik 2013,  http://www.swedenabroad.com/
Pages/StandardPage.aspx?id=59646&epslanguage=en-GB (seen 19 October 2016

20)  NATO HQ Office of the Gender Advisor International military staff, 2016, p. 11.
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tabela 3�2:përqindja e grave në forcat e Armatosura shqiptare, 2009-2014
Viti Gratë (%)
2009 10.90
2012 11.20
2013 15.201

2014 13.202

Tabela3.3: Personeli ushtarak i grave në detyrë aktive 
në forcat e Armatosura të shqipërisë, 2012

shërbimi ne 
fAsh

personeli i grave 
(%)

Marinë 9.64
Forcat Ajrore 14.7

Ushtri 9.2
Totali 11�2

Burim të dhënash: www.gsstraining.ch

tabela 3�4: Numri i oficerëve femra në Forcat e Armatosura 
Shqiptare sipas klasave dhe trendeve, 2008-2010

Gradat
2008 2009 2010 2008-2010

M F M F M F M F

Gjeneral 8 - 12 - 12 - +50% -

Kolonel 80 - 82 1 79 2 -1.3% +200%

n/kolonel 297 17 348 22 371 33 +25% +94%

Major 542 70 544 77 499 66 -7.9% -5.7%

Kapiten 310 24 327 22 475 24 +53.2% -

Lejtnant 732 89 528 138 336 134 -54.1% +50.6%

n/lejtnant 128 124 238 96 284 109 121.9% -12.1%

2097 324 2079 356 2056 368 -1.9% +13.6%

Burimi: Ministria e Mbrojtjes, 2010

Tabela 3.4 tregon se numri i grave në pozita më të larta në FASH u rrit në mes 
të viteve 2008 dhe 2010. Rangu më i lartë i shumicës së grave ishte nën-togere; 
Për fat të keq numri i grave në këtë gradë u ul gjatë periudhës. Një përqindje e 
vogël e grave mbante gradën e kolonel dhe nën-kolonel. Në vitin 2016, FASH caktoi 
gjeneralin e parë të saj grua, Manushaqe Shehu21). 

21)  Shera, Urim, First female General of Albanian Armed Forces appointed, published 2016-11-16, https://www.ata. gov.al/en/first-female-general-
of-albanian-armed-forces-appointed/ (seen 2017-01-13).
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Ky ishte një moment historik për Shqipërinë, por edhe për Ballkanin22), pasi 
Shehu është gruaja e parë gjenerale në gadishull.Një çështje tjetër që duhet të 
adresohet është lloji i detyrave që gratë kryejnë në FASH. Rreth 95% e grave në 
FASH punojnë në sektorët mbështetës dhe pjesa tjetër 5% punojnë në sektorin 
operativ23).

Në 2013, Shqipëria caktoi ministrin e parë të Mbrojtjes grua24), e cila pati një 
ndikim pozitiv mbi gratë në pushtet, kryesisht si simbol25).Sektori përgjegjës për 
adresimin dhe koordinimin e çështjeve të barazisë gjinore është Sektori i Kujdesit 
Social nën Drejtorine e Arsimimit dhe Përkujdesjes Sociale të Ushtarakëve26). 
Ministria e Mbrojtjes ka një specialist qe pervec detyrave  të tjera, punon dhe per 
çështjet gjinore në Drejtorinë e Arsimit dhe Trajnimit. FASH nuk e ka as këtë lloj 
specialisti dhe as një Këshilltar Gjinor27).

Shoqata Gratë në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë u krijua 
në vitin 2011; një nga synimet e saj është të zbatojë Rezolutën 1325 “Gratë, Paqja 
dhe Siguria28)”.Shoqata ka punuar ne krijimin e nje manuali për barazinë gjinore 
për FASH.

Siç u përmend më herët, Shqipëria ka operacione ndërkombëtare. Tetë gra 
kanë marrë pjesë që nga viti 2011, gjë që nuk është një shifër e lartë29), dhe gratë 
përbëjnë 1.2% të pjesëmarrësve në misionin paqeruajtës të Shqipërisë gjatë vitit 
2012.Ministria e Mbrojtjes ndërmori një vetëvlerësim gjinor në vitin 2013. Qëllimi 
i këtij procesi ishte vetë-vlerësimi i integrimit gjinor në FASH30). Sipas kolonel 
Suzana Jahollari, ekziston një problem nentalitetinë FASH, qëpunaper barazinë 
gjinoreështë përfunduar. FASH përfshin 13% gra, që është një numër mjaft i lartë. 
Për këtë arsye nuk ka plan për të barazuar gradat më të larta ose për të mbështetur 
gratë për ti caktuar në betejadhe operacione ndërkombëtare31). Rekrutimi, politikat 
familjare dhe ngacmimet seksuale

Nuk ka asnjë ligj që pengon gratë të marrin gradë më të lartë, të vendosen 
në një shërbim të caktuar, ose të hyjnë në fushën e luftimit. Megjithatë, FASH  

22)	 	Mejdini,	Fatjona,	America’s	Eisenhower	Inspires	Albania’s	First	Woman	General,	BalkanInsight,	2016-11-22.
23)  Jahollari, Suzana, E-mail communication, 2016-11-30.

24)  Albanian Ministry of Defense, Defense Minister of Republic of Albania, 2016-10-12, http://www.mod.gov.al/eng/ index.php/ministry/the-
minister (seen 2016-10-25 at 15.47).

25)  Llubani, Megi, Beyond Numbers - Women representation in the Security Sector in Albania, Albanian Institute for International Studies & 
Stability Pact for South Eastern Europe, 2014, p. 3.

26)  UN Economic Commission for Europe, 2013, p. 39

27)  Jahollari, Suzana, E-mail communication, 2016-11-30.

28)  MsC Suzana Jahollari, 2012, p. 5.

29)  UN Economic Commission for Europe, 2013, p. 38.

30)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, Gender-related Human Resources Policies in Armed Forces - Examples from the ground: 
Albania, 2013, www.gsstraining.ch (seen 2016-10-25) p. 4.

31)  Jahollari, Suzana, E-mail communication, 2016-11-30.
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intervistoi gratë që thoshin se gratë shpesh marrin punë shtëpie dhe janë të 
diskriminuara në mënyrë informale për punë luftarake. Përveç kësaj, FASH nuk 
ka ligje diskriminuese që i ndalojnë gratë të përparojnë në grade; Në të njëjtën 
kohë duhet të thuhet se FASH nuk ka akte apo politikate diskriminimit pozitiv 
për rritjen e numrit të grave në ushtri. Sipas intervistave të përmendura më parë, 
problemi është më shumë rreth diskriminimit joformal dhe duke mos pasur qëllime 
të barazisë gjinore në FASH mund të thuhet se po kontribuojnë në numrin e ulët të 
rekrutmeve të grave. FASH nuk ka një perspektivë gjinore në rekrutimin, shpjeguar 
nga mentaliteti që nuk e sheh këtë si një problem. Në këtë kohë nuk ka programe 
apo iniciativa për të mbështetur përfshirjen e grave në misionet dhe operacionet e 
paqes32).

Politikat familjare për punonjësit nuk janë të dizajnuara mirë pasi nuk 
përshtaten mirë për prindërit33).FASH e sheh familjen e punonjësit dhe vendin e 
punës si të veçantë. Nuk është e mundur që të ketë orare fleksibile të punës për 
prindërit, nuk ka lehtësime për fëmijët në shkollë34) dhe nuk është e qartë se sa 
kohë është leja e atësisë. Leja e lindjes është një vit dhe leja prindërore nuk është 
e transferueshme midis prindërve35). Këto kushte nuk janë ideale për prindërit.Në 
rastin e prindërve heteroseksualë, politika e familjes ne FASH e bën më të vështirë 
për baballarët të mungojnë ne pune dhe ka më shumë presion që gratë të kenë 
pushim më të gjatë. Sipas Resursit të Trajnimit për Reformën Gjinore dhe të Sigurisë 
arsyeja kryesore përse gratë e lënë FASH është përgjegjësia familjare36).FASH mund 
të mos veprojë qëllimisht këtu, por gratë po largohen nga Ushtria për shkak të 
politikave të saj të dobëta familjare. Megjithatë, sipas një Raporti Kombëtar të 
Këshilltarit Gjinor, nga Zyra së Shtabit të NATO-s, arsyet kryesore përse burrat dhe 
gratë e lënë FASH janë emigracioni dhe / ose mundësitë më të mira për punësim. 
Në të njëjtin raport thuhet se nuk ekziston program specifik për mbajtjen e grave37). 
Arsyeja përse gratë largohen nga FASH mund të jenë si përgjegjësia familjare dhe 
mundësitë më të mira për punësim; Nëse një grua punësohet ne nje punë me leje 
më të mirë prindërore, për shembull, largimi i saj nga FASH mund të përkufizohet 
si një mundësi më e mirë për punësim. Kështu që çështja gjinore themelore pse 
gratë largohen nga FASH  bëhet e padukshme.

32)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 3.

33)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 5.

34)  Jahollari, Suzana, E-mail communication, 2016-11-30

35)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 8.

36)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 9.

37)  NATO HQ Office of the Gender Advisor International military staff, 2016, p. 22.
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Sipas nenit 284 të Kodit të Procedurës Penale të Shqipërisë, ngacmimi seksual 
është një vepër penale38).Ngacmimi seksual u trajtua gjithashtu dhe në ligjin e ri 
për Disiplinën Ushtarake në Forcat e Armatosura, por FASH39) nuk ka protokolle 
për hetimin e ngacmimeve apo protokolle për viktimat. Duke e shkruar këtë raport 
nuk kemi gjetur asnjë të dhënë për ngacmimin seksual në FASH.Këto janë shenja 
të interesit të dobët për mirëqenien e punonjësve. Një problem tjetër specifik në 
lidhje me ngacmimin seksual është që FASH nuk ka një skedar të veçantë ankimi 
për ngacmimet seksuale, dhe dosja e përgjithshme e ankesave shkon direkt tek 
eprori. Pra, nëse kryerësi është eprori, viktima do të ketë më pak gjasa të paraqesë 
ankesë40).

“Strategjia kombëtare për barazinë gjinore dhe reduktimin e dhunës më baze 
gjinore dhe dhunën në familje 2011-2015” thotë se mungojnë raporte mbi statistikat 
gjinore, mungesa41) e grumbullimit të statistikave dhe se këto statistika duhet të 
raportohen në baza të rregullta. Nuk ka pengesa ligjore për gratë që të hyjnë në të 
gjithë sektorët e FASH dhe nuk ka disiplinë ose program specifik që gratë zgjidhen 
mbi të tjerët42). I vetmi dallim formal që FASH bën midis punonjësve të tij është 
numri i viteve që ata duhet të shërbejnë para se të dalin në pension. Për burrat 
kjo është 15 vjet dhe për gratë është 12 vjet43).Bazuar në të dhënat e mbledhura, 
statistikat dhe intervistat, nuk ka diskriminim zyrtar ndaj grave në FASH. Nga ana 
tjetër, nuk ka asnjë veprim afirmativ për të ndryshuar pabarazinë gjinore.Nuk ka 
kuota për të rritur ose për të siguruar rolin e grave në FASH44).Ekzistojnë disa ligje 
dhe politika për të rritur numrin e grave në FASH ose për të rritur numrin shumë 
të ulët të grave në pozita të larta.

NATO
Shqipëria është një shtet anëtar i NATO-s dhe sipas një dokumenti të vitit 

2012 synimet e ardhshme të Shqipërisë për barazi gjinore janë si më poshtë:
Në të ardhmen, FASH synon të ketë personel të trajnuar për barazinë gjinore, 

gati për t’u vendosur në operacione të ndryshme paqeruajtëse. Për këtë qëllim, 
kontakti i vazhdueshëm do të mbahet me OSBE dhe UN Women. 

38)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 8.

39)  NATO HQ Office of the Gender Advisor International military staff, 2016, p. 22.

40)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 9.

41)  NATO HQ Office of the Gender Advisor International military staff, 2016, p. 23.

42)  Gender and Security Sector Reform Training Resource, 2013, p. 10.

43)  Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities, National Strategy on gender Equality and Reduction of Gender based violence and 
domestic violence 2011-2015, 2011, p. 16.

44)  MsC Suzana Jahollari , 2012, p. 9.
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Ne gjithashtu kemi kërkuar ekspertizë nga vendet e NATO-s dhe në veçanti 
SHBA-të, e cila ndihmon në zhvillimin, transformimin dhe mirëmbajtjen e një kompanie 
konsulente të trupave të trajnuar për këto çështje për të zbatuar Rezolutën 1325 si dhe 
Rezolutat 1820, 1888, 1889,

Sipas shifrave nga viti 2012, asnjë grua nuk u bashkua me njësitë luftarake 
dhe 12 gra u dërguan në misione45). Në vitin 2013, NATO hartoi një raport mbi 
përfshirjen e grave në Forcat e Armatosura Shqiptare. NATO ka një Komitet për 
Perspektiva Gjinore që synon të promovojë RKSKB1325, dhe diçka që quhet Zyrë 
për Perspektivat Gjinore46).

POLICIA SHQIPTARE
Policia e Shtetit Shqiptar (PSHSH) përfshinte një numër të vogël të grave, të 

ngjashme me situatën në sektorët e tjerë të sigurisë. Për ta ndryshuar këtë, PSHSH 
ndërmori një fushatë aktive për rritjen e numrit të grave në Forcat e Policisë. 
Fushata bëri të qartë se PSHA donte më shumë gra, dhe kjo u tha në rekrutimin 
e tyre.Një ndryshim tjetër aktiv ishte se ata hoqën kërkesën për patentë shoferi; 
Pak gra në Shqipëri kanë patentë shoferi dhe më parë kjo ishte një pengesë për 
aplikimin e grave.Qëllimi i fushatës ishte krijimi i një imazhi pozitiv dhe fuqizues të 
policisë së grave.Politikat e reja të rekrutimit u mbuluan gjerësisht nga televizioni 
lokal dhe kombëtar.Fushata ishte një sukses pasi numri i aplikantëve gra u rrit 
me 800%. Jo vetëm që mjedisi u bë më miqësor ndaj gruas, por fushata gjithashtu 
filloi diskutimet rreth gjinisë dhe rolit të vajzave dhe grave në shoqërinë shqiptare. 
Sipas Raportit Kombëtar për Statusin e Grave dhe Barazisë Gjinore, kjo fushatë u 
nxit nga UNSCR1325, si dhe ligje dhe statistika të tjera kombëtare47).

Në vitin 2016, Anila Popa u emërua Komisarja parësi Shef Policie në Shqipëri48). 
PSH hartoi një plan veprimi për të mbështetur legjislacionin për barazinë gjinore në 
vend. Kjo u quajt “Plani i Veprimit për Zhvillimin e Diversitetit në Policinë e Shtetit 
2011-2013”. Një nga qëllimet e këtij planiishte  që6% deri 7% në PSHtë jenë gra,  
që ishte e çuditshme pasi pjesemarrja e grave në Policinë e Shtetit  ka qenë 9.6%  
qe në vitin 201149).

45)  Baka, Peço, E., Slihi, E., Leka, E., 2010, p. 4.

46)	 	MsC	Suzana	Jahollari,	2012,	p.	5.
47)  Gender	and	Security	Sector	Reform	Training	Resource	Website, Gender-related Human Resources Policies in Armed Forces, (examples from the ground: 
Albania), found on www.gsstraining.ch 2016-10-25 at 10.30, p. 3.

48)  Peço-Baka,	Edlira,	Slihi,	Etilda,	Leka,	Eurona,	2010,	p.	5.
49)  Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanceve te Barabarta, 2012, p. 95
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Kurrikula e Akademisë së Policisë
Sipas Elona Dhëmbo, programi mësimor i Akademisë së Policisë ka nevojë 

për më shumë integrim gjinor50). Çështjet gjinore dhe ato të grave janë në periferi të 
arsimit të Akademisë së Policisë. Në vitin 2005, një ndryshim në integrimin gjinor 
filloi me policimin në komunitet.Këto ndryshime çuan në programin mësimor të 
Akademisë së Policisë duke filluar gjithashtu të ketë një qasje më të barabartë 
gjinore. Në studimin e saj, Dhëmbo analizoi vitet 2009-2010 dhe gjeti disa kritika 
të kurrikulit.Ka mungesë të referencës për arritjet e grave në fushën e lëndëve 
në Akademinë e Policisë, gratë duken të padukshme si profesioniste.Një problem 
tjetër është se gratë përshkruhen si një grup i pakicave, subjekt i diskriminimit dhe 
paragjykimit. Gratë gjithashtu portretizohen si viktima stereotipike në kurrikulë51); 
Viktima të trafikimit, përdhunimit dhe dhunës në familje.Roli i grave si agjentë 
në shoqëri nuk është pranuar në kurrikulë, dhe do të ishte e rëndësishme që kjo 
të ndryshohej52).Për shembull, përdorimi i gjuhës dhe i fjalëve mund të ndryshojë 
këtë perspektivë, siç është përdorimi i termit të mbijetuar në vend të viktimës 
së dhunës në familje. Një ndryshim tjetër gjuhësor që duhet të zbatohet është 
fundi mashkullor i fjalëve si instruktor53).Këtu një term më gjithëpërfshirës duhet 
të përdoret, në mënyrë që të jetë e qartë që si gratë ashtu edhe burrat mund të 
jenë instruktorë54). Kur përshkruan trafikimin në kurrikul, termi barazohet me 
prostitucion55).Për të mos kuptuar dallimin në mes të punës seksuale nga njëra 
anë dhe  rrëmbimitose mashtrimit në punën seksuale të detyruar nga ana tjetër, 
është problematike. Një tjetër kritikë është se kurset e policisë mbi dhunën në 
familje janë tepër të shkurtra: “trajtimi i dhunës në familje kërkon shumë më tepër 
informacion, vetëdije dhe aftësi se sa një ose dy tema të izoluara”56).

MINISTRIA E MBROJTJES
Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë është një nga ministritë e pakta me një 

strategji gjinore. Gjatë viteve 2011-2015, u ngrit një kuotë prej 15% për rekrutimin 
e personelit femër në çdo strukturë të forcave të armatosura57).Kjo ministri 

50)	 	Ambasada	Suedeze,	Lidershipi	i	Grave:	Commissar	Anila	Popa,	2016-12-22,	http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/
Tirana/Current-affairs/News/Women-in-leadership-Commissar-Anila-Popa-sys/	(seen	2017-01-13).
51)	 	Komisioni	Ekonomik	per	Europen,	Raporti	kombetar	per	zbatimin	e	Platformes	se	Veprimit	,	2013,	p.	
52)	 	Dhëmbo,	Elona,	Gender	mainstreaming	 in	 the	security	sector	 through	education:	 the	case	of	 the	Albanian	Police	Academy	
Curriculum	in	Western	Balkan	Security	Observer,	No.	19	January-April	2011,	p.	15.
53)  Dhëmbo, Elona, 2011, p. 17.

54)  Dhëmbo, Elona, 2011, p. 18.

55)  Dhëmbo, Elona, 2011, p. 19

56)	 	Dhëmbo,	Elona,	2011,	p.	20.
57)	 	Dhëmbo,	Elona,	2011,	p.	22..
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gjithashtu ka një oficer të barazisë gjinore në departamentin e saj të burimeve 
njerëzore dhe sipas një raporti ata kanë pasur një nivel të lartë të punonjësve gra 
në të dy sektorët58) civilë dhe ushtarakë59).

Analizë
Shqipëria është një demokraci60) e re dhe një vend kandidat për BE. Disa njerëz 

që takuam na thanë se legjislacioni i ri i Shqipërisë është shumë i mirë, sepse vendi 
i ka kopjuar ligjet nga demokracitë e tjera evropiane. Çështjet e barazisë gjinore 
nuk janë pasojë e legjislacionittë keq, por pasojë e  zbatimit të këtij legjislacioni.E 
njëjta gjë mund të thuhet për FASH; Ata kanë plane dhe qëllime të mëdha për 
barazinë gjinore, por realiteti i barazisë gjinore nuk është aq pozitiv sa qëllimet e 
tyre. Ajo që duket të jetë problematike, posaçërisht për FASH, është se personeli i 
tyre nuk është i përditësuar me angazhimet e tyre gjinore.Problemet themelore për 
barazinë gjinore janë: 1) Gratë në përgjithësi zënë gradën e ulët në FASH, 2) zënë 
pozicione mbështetëse, por jo pozita në sektorin operacional, 3) nuk marrin pozita 
në fushën e luftimit, 4) janë rrallë të zgjedhur për operacione ndërkombëtare dhe 5) 
politikat familjare dhe politikat e ngacmimeve seksuale nuk janë të ndjeshme ndaj 
gjinisë në FASH. Rolet e grave në FASH janë të tipit administrativ, kujdestar dhe 
jo luftarak. Pak gra marrin pozita udhëheqëse.Ekzistojnë disa të meta serioze në 
kurrikulën e Forcesse Policisë Shqiptare. Ka disa probleme serioze me kurrikulën 
e tyre akademike të cilat në mënyrë të pashmangshme do të ndikojnë në mënyrën 
sesi policia i sheh kolegët dhe civilët dhe si ata shohinkrime të tilla si prostitucioni. 
Pabarazia gjinore nuk mund të zgjidhet thjesht duke ndryshuar vetëm ligjin; 
Është një problem kompleks konstruktiv dhe problemet komplekse kërkojnë kohë 
për të ndërruar.Bëhet fjalë për ndryshimin e qëndrimeve dhe kulturave gjinore.
Megjithatë, gatishmëria për të ndryshuar është e pranishme në sektorin e sigurisë.
Mësimet që duhen mësuar nga sektorët e ndryshëm të sigurisë janë identifikuar në 
këtë kapitull.FPSH ndërmori një fushatë të suksesshme dhe ndryshoi disa kërkesa 
për të rekrutuar më shumë gra.Kjo mund të bëhet edhe nga FASH dhe Ministria e 
Mbrojtjes.Ministria e Mbrojtjes zbatoi një kuotë për të rritur barazinë gjinore midis 
personelit të tyre; Kjo mund të pasohet nga FASH dhe FPSH.

58)	 Dhëmbo,	Elona,	2011,	p.	21
59)	 Yusufi,	Islam,	2011,	p.	16
60)	 Yusufi,	Islam,	2011,	p.	16
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TREGUESI 4 - NUMRI DHE PERQINDJA E GRAVE PJESËMARRËSE 
NË ÇDO LLOJ RISHIKIMI KUSHTETUES, OSE LEGJISLATIV (DUKE 
PËRFSHIRËEDHE  RISHIKIMIN E SEKTORIT TË SIGURISË)
Shqyrtimi legjislativ në Shqipëri është zhvilluar që nga tranzicioni drejt 

demokracisë liberale.Organi legjislativ është përditësuar vazhdimisht për të 
përmbushur korniza ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare si në vendet e tjera 
evropiane dhe perëndimore. Shqipëria nënshkroi një Marrëveshje të Stabilizim-
Asocimit me BE e cila hyri në fuqi më 1999 dhe më pas ka punuar drejt harmonizimit 
të legjislacionit kombëtar me atë të BE. Një plan për harmonizim miratohet çdo vit.
Hetimi i pjesëmarrjes së grave nuk ishte brenda fushëveprimit të këtij raporti, por 
është e rekomanduar për kërkime të mëtejshme. Shih Treguesin 7 për një pasqyrë 
më të detajuar të kuadrit ligjor61).

tabela 4�1

Numri dhe përqindja e grave pjesëmarrëse në shqyrtimet e sektorit të sigurisë

 Femra Meshkuj % e femrave

Shqyrtimet e sektorit të sigurisë  1 487 9 063 14.1%

Shënim: Të dhënat në tabelën e mësipërme përfshijnë personelin civil në 
Policinë e Shtetit.

tabela 4�2

Përqindja e grave që marrin pjesë në rishikimet e sektorit të sigurisë

 2013 2014 2015 2016
Përqindja e grave 
në rishikimet e 
sektorit të sigurisë

 8.9% total
5.2% police

 9.9% total
5.8% police

11.9% total
7.7% police

14% total
8.7% police

Shënim: Përqindja “gjithsej” përfshin stafin civil, ndërsa përqindja e policëve 
përfshin vetëm punonjësit e policisë gra në radhët e tyre.

Në vitin 1993, gratë u pranuan në radhët e Akademisë së Policisë për herë 
të parë dhe pas një edukimi trevjeçar, ata u bënë policë. Megjithatë, detyrat e 
caktuara për gratë e diplomuara ishin kryesisht të natyrës administrative dhe jo 
detyrave në terren.

Në vitet pasuese, pas përfundimit të tre viteve të studimit, gratë u emëruan 
në shërbime të ndryshme policore, kryesisht hetime të krimit, por numri i tyre 
ishte ende i kufizuar.

61)	 	Cani,	Eralda,	E-mail	communication,	2017-01-09..
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Në vitin 2014, Shkolla e Policisë Themelore u përpoq të rriste numrin e 
femrave në shërbimet policore duke paraqitur kritere gjinore në fushatën e tyre të 
rekrutimit, përkatësisht që 50% e rekrutëve duhet të jenë meshkuj dhe 50% femra. 
Kështu, në vitin 2015, pas përfundimit të studimeve të tyre në Shkollën Themelore 
të Policisë, 500 punonjës të policisë femra u emëruan në pozicione të ndryshme 
të roleve të ndryshme bazë.Këta punonjës u emëruan kryesisht në patrullë të 
përgjithshme, shërbime të policisë rrugore etj. Përveç ngushtimit të hendekut në 
raportin e burrave dhe grave në shërbimet policore, prania e punonjësve femra që 
punonin në terren kishte një ndikim pozitiv në komunitet.

Përveç pranisë së grave dhe vajzave në shërbimin policor, një iniciativë tjetër 
e Policisë së Shtetit62) ka qenë prezenca e femrave në pozita udhëheqëse. Në vitin 
2015, Policia e Shtetit, në bashkëpunim meProgramin Ndërkombëtar i Asistencës 
për Trajnimin Hetimor Penal ICITAP dhe UN Women Albania, ndërmori një iniciativë 
për integrimin e punonjësve të policisë femra në rolet operacionale. Një program 
gjithëpërfshirës i trajnimit synonte t’u siguronte punonjësve femra njohuri të 
mjaftueshme për menaxhimin dhe udhëheqjen për të ndërmarrë rol udhëheqës 
në sektorin operativ.Programi nuk kishte kritere selektive, por ishte e hapur për 
të gjithë oficerët e policisë me gradën e Komisarit, Shefit të Komisarit dhe Zyrtarit 
Kryesor.Në vitin 2016, me mbështetjen e Drejtorit të Policisë së Shtetit, u hapën 
iniciativa për punonjësit me gradën e Zëvendës-Komisarit.

Gjatë vitit 2015, programi u përfundua me pesë punonjës policie femra dhe 
u emërua femer e parë Kryekomisare.Në vitin 2016, programi u përfundua me 28 
punonjës policie femra.

Prania e punonjësve të policisë femra në terren ka pasur një ndikim pozitiv jo 
vetëm në komunitet, por edhe brenda organizatës.

Procesi i rekrutimit të grave në shërbimet policore po vazhdon, dëshmuar 
nga numri i pjesëmarrësve femra në procesin e testimit për pranim në Shkollën 
Themelore të Policisë dhe numri i pjesëmarrësve femra që aktualisht po studiojnë.62

62)	 	Zhanina	Dapi,	e-mail	communication	2017-01-20
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TREGUESI 5 - OSHC-TËNËTASKFORCA/ KOMITETET / GRUPET 
PUNUESE PËR UNSCR 1325 DHE 1820 (NGA NUMRI NE TOTAL 
I ANETAREVE TE TASK FORCES)

ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE
Lëvizja e të drejtave të grave është e madhe dhe e rëndësishme në Shqipëri. Disa 

organizata të shoqërisë civile të të drejtave të grave (OSHC) janë anëtare të Rrjetit 
Shqiptar për Fuqizimin e Grave (RRSHFG).“ Shoqatapër Gratë me Probleme Sociale” 
(SHGPS) ka punuar per të drejtat e grave që nga viti 1998. Kjo shoqate i ka kushtuar 
një pjesë të punës Grave, Paqes dhe Sigurisë.Ata iniciuan dhe drejtuan projektin 
“Të Drejtat e Grave” - nga koncepti tek realiteti shqiptar”, njohur edhe si rezoluta 
1325. Projekti fokusohet në forcimin e vetëdijes për rezolutën dhe avokimin për një 
plan kombëtar të veprimit (PKV) për shqipërinë.“Shoqatapër Gratë me Probleme 
Sociale” punon për të ndërtuar kapacitete dhe për të forcuar rezolutën 1325 me 
tre grupe të interesit, përkatësisht 1) agjentë brenda mediave, 2) përfaqësues të 
oshc-ve që punojnë me të drejtat e grave, dhe 3) politikanët, vendimmarrësit dhe 
njerëzit e tjerë me ndikim. Takimet e koordinimit të operacionit1325 për PKVnë 
shqipëri janë krijuar si një mekanizëm për bashkëpunim dhe përfshirje.Ky është 
një grup pune i nivelit të lartë në RKSKB1325, duke përfshirë shoqërinë civile dhe 
vendimmarrësit nga një numër i ministrive.

TREGUESI 6 - NUMRI DHE PËRQINDJA E RASTEVE TE DHUNES 
SEKSUALE ME BAZË GJINORE  RAPORTUAR, HETUAR, NDJEKUR  
PENALISHT  DHE PENALIZUAR
Në hulumtimin tonë mbi të drejtat e grave në Shqipëri, disa përfaqësues të 

OSHC-ve lokale përmendën se kërcënimet më emergjente për sigurinë e vajzave dhe 
grave janë trafikimi dhe dhuna në familje. Shqipëria nuk është një vend konflikti, 
por meqenëse dhuna në familje dhe trafikimi janë një kërcënim i madh për sigurinë 
e vajzave dhe grave, ne zgjodhëm të shkruajmë për këtë nën Treguesin 6, Dhunën 
Seksuale dhe Gjinore (DHSBGJ). Duhet të kihet parasysh se këto çështje bazohen 
në normat strukturore që ekzistojnë në çdo shoqëri në botë.
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DHUNA NË BAZË GJINORE
OSHC-të ndërkombëtare si Komiteti Shqiptar i Helsinkit63) dhe Amnesty 

International64)  kanë identifikuar dhunën në familje si një shkelje e madhe e të 
drejtave të njeriut.Shumica e dhunës në familje ose dhunës me bazë gjinore në 
shtëpi kryhen nga burrat kundër grave.Kjo nuk është gjithmonë rasti, por përbën 
shumicën. Pasi që këta persona janë të mbijetuar të dhunës, termi “i mbijetuar” do 
të përdoret në vend të viktimës. Një studim i bërë nga Komisioneri për Mbrojtjen 
kundër Diskriminimit (KMKD) arriti në përfundimin se rreth 59.4% e grave kanë 
vuajtur nga dhuna në familje gjatë jetës familjare në martesë ose marrëdhënie 
intime65), dhe 31% e grave në Shqipëri janë të nënshtruar ndaj dhunës fizike në 
shtëpitë e tyre66). Disa dhuna në familje çon në vrasje brenda shtëpisë ose brenda 
familjes. Gjatë vitit 2014, 34% e vrasjeve ndodhën brenda familjeve.Baza e të 
dhënave statistikore shqiptare ka mbledhur statistika të gjera dhe të hollësishme 
mbi dhunën në familje për vitin 2013. Në faqen e tyre mund të ndahen statistikat 
në kategori të tilla67) si dhuna seksuale, dhuna psikologjike dhe dhuna fizike. Duke 
përdorur bazën e të dhënave, ishte e mundur vetëm të shiheshin statistikat nga 
viti 2013 dhe një kategori të etiketuar “ndonjëherë”,prandaj nuk ishte e mundur 
të krahasoheshin statistikat përgjatë viteve. Duke përdorur këto mjete nuk është e 
mundur të shohësh ndryshime dhe zhvillime nëkunder dhunës në familje.

Ndërsa kontakti me autoritetet dhe ngritja e akuzave  janë stigmatizuar 
në Shqipëri, kjo ka rezultuar në një numër të madh të grave që nuk raportojnë 
për dhunën në familje68). Qeveria shqiptare ka punuar për këto çështje nëmënyra 
të shumta. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) ka punuar me 
dhunën me bazë gjinore përmes raporteve që konkludojnë se dhuna po rritet, por 
po kështu edhe numri i ndjekjeve penale69). Edhe pse ka mungesë të të dhënave të 
krahasueshme, mund të thuhet se është rritur ndërgjegjësimi sa i përket raportimit 
të dhunës me bazë gjinore.

Qeveria prezantoi një sistem online ku të mbijetuarit mund të raportojnë 
dhunën me bazë gjinore.Sistemi aktualisht punon në 29 nga 61 komuna. Megjithëse 

63)	 	Albanian	Helsinki	Committee,	2015,	p.	30.
64)	 	Amnesty	 International,	Albania	 2015/16,	 2015	 https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/	 albania/report-
albania/	(seen	2016-12-05).
65)  Komisioni Europian 2015, p. 63.

66)	 	Albanian	Helsinki	Committee,	2015,	p.	30.
67)	 	Statistical	Service	in	Republic	of	Albania,	Statistical	Database,	Other	Surveys	-	Domestic	violence	http://databaza.	instat.gov.al/
pxweb/en/DST	(seen	2016-12-05).
68)	 	Albanian	Helsinki	Committee
69)	 	Albanian	Helsinki	Committee
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shumica e rasteve nuk raportohen, ka ndodhur një rritje në numrin e raporteve, 
që interpretohet si rritje e besimit në system70) .Një pengesë tjetër për të mbijetuarit 
është se burri zakonisht siguron të ardhurat dhe mund të lërë gruan pa të ardhura 
dhe sigurime shoqërore71). Kështu që gratë mund të detyrohen të qëndrojnë në 
marrëdhënie të dhunshme për shkak të gjendjes së tyre ekonomike. Një shqyrtim i 
rasteve të fundit tregon se 195 raportime për dhunën në familje janë raportuar nga 
janari deri në shtator 201672).

Tabela 6.1: Përqindja e rasteve të dhunës seksuale me bazë 
gjinore(DhsbGJ)të raportuara në shqipëri, 2013

Lloji i DHSBG raportuar(%)

Dhuna seksuale 7.90

Dhuna psikologjike 58.20

Dhuna fizike 23.70
Të gjitha dhuna 
në familje 59.40

Për sa i përket mbrojtjes së njerëzve lezbike, homoseksualë, biseksualë, 
transgjinorë dhe intersex (LGBTI), qeveria shqiptare ka shumë punë për të bërë. 
Për një fillim, ata duhet të mbledhin të dhëna për krimet e urrejtjes.Në Shqipëri 
nuk pranohet nga shoqëria që njerëzit të jenë hapur LGBTI. Ata i nënshtrohen 
diskriminimit dhe abuzimit, madje edhe nga policia, të cilët supozohet të mbrojnë 
të gjithë qytetarët.Sipas një sondazhi të opinionit, 32% e komunitetit LGTBI i janë 
nënshtruar  dhunës fizike dhe 76%   ngacmimeve verbale për shkak të identitetit 
të tyre. Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës kërkoi që qeveria 
shqiptare të fillojë mbledhjen e të dhënave për krimet e urrejtjes ndaj komunitetit 
LGTBI. Një përparim është bërë në vitin 2015 kur Parlamenti miratoi një rezolutë 
për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të personave që i përkasin komunitetit LGBTI 
në maj. Në dhjetor të vitit 2015, u hap në Tiranë strehimi i parë LGBTI, i quajtur 
STREHA73). Streha strehon të rinjtë që kanë qenë subjekt i dhunës dhe / ose janë 
dëbuar nga shtëpitë e tyre74).

70)  Komisioni për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, 2014, p. 6.

71)  Komisioni për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, 2014, p. 6

72)  Komisioni për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, 2014, p. 5.

73)	 	European	Commission,	2015,	p.	59
74)	 	LGTBI	Equal	Rights	Association	for	Western	Balkan	and	Turkey,	2016-04-28,	http://www.lgbti-era.org/countries/	albania	(seen	
2016-12-12)
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TRAFIKIMI
Lufta kundër trafikimit është një “luftë e pakompromis kundër skllavërisë 

moderne” (Ministria e Brendshme, 2016, f.3) sipas Kryeministrit, Ministrisë së 
Brendshme dhe Qeverisë Shqiptare.Ndalimi i trafikimit të punës dhe seksit gjendet 
në nenin 110 (A) dhe 128 (B) të Kodit Penal.Qeveria ka një Strategji Kombëtare për 
Luftën kundër Trafikimit të Qënieve Njerëzore dhe Trafikimin e Fëmijëve, 2014-
201775).Trafikimi është një problem i rëndë i të drejtave të njeriut në Shqipëri. Siç u 
përmend në hyrje, trafikimi filloi gjatë krizës në vitet 1990 dhe ka vazhduar të prekë 
vajzat, djemtë, gratë, burrat dhe qytetarët e tjerë në vend. Shqipëria është pjesë e 
trafikimit ndërkombëtar si një vend i origjinës. Kjo do të thotë se njerëzit po trafikohen 
nga Shqipëria në vende të tjera. Megjithatë, trafikimi ndërkombëtar ka rënë kohët e 
fundit dhe trafikimi kombëtar është rritur76).Njerëzit që trafikohen ndërkombëtarisht 
kryesisht dërgohen në Britani të Madhe, Gjermani, Francë, Belgjikë, Itali, Zvicër 
dhe Holandë, por edhe në vendet fqinje77). Njerëzit që jetojnë në kushte të vështira 
ekonomike rrezikojnë të trafikohen, sikurse edhe njerëzit nga komunitetet rome dhe 
egjiptiane78).Trafikimi i fëmijëve është gjithashtu një shkelje e rëndë e të drejtave të 
njeriut. Bandat kriminale rrëmbejnë fëmijë, kryesisht vajza, dhe i detyrojnë ata për 
prostitucion, të punojnëose transplantim të organeve në vende të tjera79).

Sipas raportit të Departamentit të Shtetit Amerikan mbi trafikimin në 
Shqipëri, qeveria ka bërë disa përparime për të ndaluar dhe parandaluar trafikimin. 
Megjithatë, trafikimi është ende mbizotërues dhe qeveria duhet të bëjë më shumë 
për të përmirësuar punën e saj80).

Tabela 6.2: Numri i personave të trafikuar në Shqipëri, 2014

Numri i rasteve të DHSBGJ raportuar, hetuar, ndjekur penalisht dhe penalizuar në 2014

Lloji i DHSBGJ Identifikuar Statusi viktimës 
/ hetuar 

ndjekur 
penalisht dënuar Përqindja e 

penalizuar
Përqindja e penalizuar 125 37 18 9 Nuk ka të dhëna

Prostitucioni i detyruar 78 Nuk ka të 
dhëna

Nuk ka të 
dhëna

Nuk ka 
të dhëna Nuk ka të dhëna

Prostitucioni i detyruar 
dhe puna e detyruar 10 Nuk ka të 

dhëna
Nuk ka të 
dhëna

Nuk ka të 
dhëna Nuk ka të dhëna

Të detyruar të lypin 13 Nuk ka të 
dhëna

Nuk ka të 
dhëna

Nuk ka të 
dhëna Nuk ka të dhëna

75)	 	Ministry	of	Interior,	The	National	Strategy	on	the	fight	against	Trafficking	of	Human	Beings	and	The	Trafficking	of	Children,	PEGI,	
Tirana,	2016,	p.	3.
76)	 	EU	Heads	of	Mission	to	Albania,	2010,	p.	4.
77)	 	Ministry	of	Interior,	2016,	p.	9.
78)	 	Ministry	of	Interior,	2016,	p.	10.
79)	 	Utrikesdepartementet,	Mänskliga	rättigheter	i	Albanien	2011,	2011,	p.	12
80)	 	US	Department	of	State,	Country	Narratives,	Albania	in	Trafficking	in	Persons	Report	2015,	www.state.gov/j/tip,	p.	66.
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Siç tregohet në Tabelën 6.2, nëntë persona u dënuan për trafikimin e qenieve 
njerëzore në Shqipëri gjatë vitit 2014, dhe 18 u ndoqën penalisht.Ky është një 
përmirësim nga viti i kaluar kur vetëm dy persona janë dënuar dhe nëntë trafikantë 
janë ndjekur penalisht. Ata të dënuar morën dënime të ashpra prej 10 deri në 20 
vjet81).

Raporti i Komisionit Evropian nga viti 2015 jep numra të ndryshëm për 
trafikim; Në raport thuhet se 11 raste u ndoqën penalisht në vitin 2014 dhe vetëm 
dy raste në vitin 201382). Megjithëse ka të dhëna relativisht të pakta, është vështirë 
të vlerësohet përparimi kur nuk ka konsensus mbi statistikat aktuale.Shërbimi 
statistikor shqiptar duhet të shtrijë bazën e saj të të dhënave për të përfshirë rastet 
e fëmijëve dhe të rriturve të trafikuar.Një nga problemet kryesore në përpjekjen për 
të ndaluar trafikimin ka qenë ndjekja penale e autorëve që i përkasin organizatave 
kriminale me aleatët politikë.Hetimet dhe ndryshimet gjyqësore janë gjithashtu të 
vështira për shkak të korrupsionit. Kjo, nga ana tjetër, prek të mbijetuarit, të cilët 
kanë frikë të dëshmojnë dhe akuzojnë akuzat83). 

Disa përmirësime janë bërë nga shteti.Qeveria ka punuar për të përmirësuar 
masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore duke trajnuar sektorin gjyqësor dhe 
policinë.Gjatë vitit 2014, janë trajnuar 333 policë, gjyqtarë dhe prokurorë për 
identifikimin dhe mbrojtjen e viktimave, si dhe hetimin dhe ndjekjen e trafikantëve. 
Qeveria gjithashtu e forcoi ligjin; Një ligj i ri shëndetësor për viktimat e trafikimit 
i është dhënë një buxhet për 200 persona në vit për të përmbushur nevojat 
psikologjike dhe të kujdesit fizik të viktimave dhe të mbijetuarve. Qeveria kohët e 
fundit hapi një aplikacion dhe linjë telefonike pa pagesë për ta bërë raportimin e 
trafikimit më të lehtë dhe më efikas84).

Kritika kryesore e Departamentit të Shtetit Amerikan për qeverinë shqiptare ka 
qenë mungesa e fondeve për politikat antitrafik, programet e dështuara dhe mbrojtja 
e viktimave.Për shkak të prioritizimit të keq të fondeve, një strehë e rëndësishme 
për fëmijët e trafikuar u desh të mbyllej përkohësisht.Qeveria nuk arriti të zbatojë 
udhëzimet për kujdesin shëndetësor, duke e bërë të padobishëm ligjin për kujdesin 
shëndetësor të viktimave të trafikimit.Një tjetër kritikë shqetësuese përfshinte një 
program pune që synonte të nxiste kompanitë të punësonin të mbijetuarit.Doli se 
disa nga kompanitë detyruan këta persona të punonin papagesën e duhur85). 

Kur punonohet me të mbijetuarit e trafikimit, dhe sidomos me ndonjë lloj 
rehabilitimi në shoqërinë ligjore, këto gabime nuk janë të pranueshme.Qeveria 

81)	 	US	Department	of	State,	Country	Narrative	2015,	p.	66.
82)	 	European	Commission,	2015,	p.	63.
83)	 	Utrikesdepartementet,	Mänskliga	rättigheter	i	Albanien	2011,	2011,	p.	5.
84)	 	US	Department	of	State,	Country	Narratives,	Albania	in	Trafficking	in	Persons	Report	2015,	p.	67.
85)	 	US	Department	of	State,	Country	Narratives,	Albania	in	Trafficking	in	Persons	Report	2015,	p.	66.



 28

RapoRti pëR Zbatimin e ReZolutës 1325 në shqipëRi

duhet të ndërmarrë këtë punë me planifikim të kujdesshëm dhe nuk mund të 
përfshijë partnerë që përdorin kushte të paligjshme të punës.

Analizë
Dhuna seksuale dhe dhuna me bazë gjinore është një nga shkeljet më 

emergjente të të drejtave të njeriut dhe të drejtave të grave.Është një problem 
strukturor i pranishëm në të gjitha shoqëritë.Prandaj, është e rëndësishme të 
luftojmë kundër këtyre krimeve, të vendosim mbrojtjen dhe kujdesin shëndetësor 
për të mbijetuarit, dhe të punojmë në mënyrë parandaluese.Qeveria shqiptare 
ka punuar në mënyrë aktive për të ndaluar trafikimin dhe dhunën në familje.
Siç u përmend më herët, aspekti më i vështirë në përpjekjen për të ndaluar 
organizatat e trafikimit është lidhja e tyre me politikanët dhe njerëzit e fuqishëm.
Qeveria shqiptare po përpiqet të ndalë korrupsionin duke përfshirë verifikimin dhe 
reformën e drejtësisë.Reforma e drejtësisë është e mirëpritur nga shqiptarët dhe 
nga bashkësia ndërkombëtare. Shpresojmë se ky veprim drejt transparencës do të 
ketë efekt e tij mbi trafikimin.

Disa përmirësime legjislative gjithashtu janë ndërmarrë për të ndaluar 
dhunën në familje.Sidoqoftë, meqenëse numri i autorëve të dhunës në familje është 
më i madh se numri i trafikantëve, është problem që kërkon më shumë kohë për 
t’u zgjidhur.Dhuna në familje përfshin një perspektivë normative mbi pushtetin 
dhe besimin se çështjet brenda familjes duhet të qëndrojnë në familje.Kjo mund 
të ushtrojë kontroll social mbi gratë dhe t’i bëjë ata të ndjehen të turpshëm për 
akuzat e ngutshme.Përveç pushtetit normativ / kontroll mbi grate, të mbijetuarit 
që largohen nga situata të dhunshme në shtëpi mbeten pa siguri ekonomike.Këto 
probleme sociale, ekonomike dhe strukturore duhet të adresohen në disa nivele. 
Një legjislacion i ri ose strategji e re nuk do të ndryshojë automatikisht realitetet 
me të cilat përballen të mbijetuarit.

Vullneti politik i qeverisë është në vendin e duhur, por burimet e mëtejshme 
duhet të jenë të dedikuara për t’u kujdesur për të mbijetuarit e trafikimit dhe dhunës 
në familje.Strehimoret dhe kujdesi shëndetësor duhet të jenë të mirëfinancuara 
dhe duhet të ketë një sistem gjyqësor funksional në mënyrë që të ofrojë drejtësi 
minimale për të mbijetuarit.

Një tjetër çështje e ngutshme e të drejtave të njeriut është mbrojtja e njerëzve 
LGTBI kundër diskriminimit.Krimet kundër njerëzve në këtë komunitet duhet të 
regjistrohen dhe veprimet duhet të ndërmerren nga qeveria.
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Treguesi 7 – Numri dhe cilësia e ligjeve dhe politikave që 
adresojnë çështjet gjinore
Ky kapitull shqyrton ligjet dhe politikat që adresojnë çështjet gjinorenë 

Shqipëri. Vendi është i njohur për legjislacionin dhe kuadrin ligjor të lartë cilësor; 
Të gjitha raportet mbi të drejtat e njeriut theksojnë se kuadri ligjor i Shqipërisë 
është i afërt me atë të vendeve të tjera evropiane. Fokusi në këtë kapitull do të jetë 
në përmbajtjen e legjislacionit dhe politikave dhe jo në aspektin sasior.

KORNIZA LIGJORE KOMBËTARE
Gjatë 10 viteve të fundit ka pasur një ndryshim të madh në legjislacionin për 

barazinë gjinore në Shqipëri.Është e qartë se vullneti politik ka qenë të ndryshojë 
kuadrin ligjor kombëtar për të adresuar problemet bashkëkohore gjinore.

Masat kundër Dhunës në Familje (Ligji Nr. 10329 / 30.09.2010) është një 
ndryshim për të njëjtin ligj që nga viti 2006; Ai siguron masa për të krijuar një 
rrjet të institucioneve përgjegjëse për mbështetjen, sigurinë dhe rehabilitimin e të 
mbijetuarve të dhunës në familje86).

Falja (Ligji Nr. 10295 / 01.07.2010) parashikon që personat e dënuar për 
trafikim, shfrytëzim dhe prostitucion nuk duhet të falen87).

Ndryshimet në Kodin Penal (Ligji Nr. 23/2012 dhe Nr. 144/2013) ofrojnë disa 
përditësime, ndër të tjera, dënime më të ashpra për krimet e kryera kundër grave 
ose brenda familjes. Ai vendosi dënime më të ashpra kundër abuzimeve seksuale, 
ngacmimeve seksuale përfshirë brenda marrëdhënieve ose martesës, trafikimit dhe 
shfrytëzimit të prostitucionit88).

Ndryshimi i Ligjit mbi Asistencën Sociale dhe Shërbimet Sociale (Ligji Nr 399 
/ 17.03.2011) thekson që gratë e dhunuara që kanë mbrojtje kanë të drejtë edhe 
për përfitime89).

Këshilli Kombëtar për Barazinë Gjinore mbikëqyr reformat që kanë të bëjnë 
me fuqizimin e grave. Një rrjet i punonjësve në ministri dhe bashki monitoron 
zbatimin e angazhimeve të qeverisë për barazinë gjinore në vendin e tyre të punës90).

Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Luftën kundër Dhunës në 
Familje 2007-2010 u rishikua edhe për vitet 2011-2015. Strategjia çoi në disa 

86)	 	Committee	on	 the	Elimination	of	Discrimination	against	Women,	Consideration	of	 reports	submitted	by	States	parties	under	
article	18	of	the	Convention,	4th	periodic	report	of	State	parties	due	in	2014,	Albania,	2014,	p.	5.
87)	 	Committee	on	the	Elimination	of	Discrimination	against	Women,	2014,	p.	6.
88)	 	Committee	on	the	Elimination	of	Discrimination	against	Women,	2014,	p.	6.
89)	 	Committee	on	the	Elimination	of	Discrimination	against	Women,	2014,	p.	5.
90)	 	UN	women,	2011,	p.	13.
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politika ë përgjithshme të barazisë gjinore91), por ka nevojë për më shumë integrim. 
Një strategji e re u hartua për 2016-202092).

Ligji për Barazinë Gjinore u miratua nga parlamenti në korrik të vitit 2008. Ai 
përfshin përkufizimepër gjininë, diskriminimin gjinor, të drejtat e grave në hapësirën 
e punës, barazinë në arsim, diskriminimin nga mediat dhe përfaqësimin e barabartë.

 Kodi Zgjedhor i miratuar në dhjetor 2008 përfshin aspekte të kuotës 30% për 
gjininë e nënpërfaqësuar të gjetur në Ligjin për Barazinë Gjinore në listat e partive 
lokale dhe kombëtare. Ky ligj nuk specifikon kuota për gratë; Në vend të kësaj ajo i 
referohej gjinisë së nënpërfaqësuar, e cila tregon një perspektivë të mirë-menduar 
nga pushteti.

Strategjia Kombëtare për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore 
u miratua në korrik 2008.Kjo ka rezultuar në përmirësimin e identifikimit të 
viktimave të trafikimit dhe përmirësimit të mekanizmit kombëtar të referimit të 
viktimave. Shqipëria nuk është më një vend i rëndësishëm i trafikimit ndërkombëtar. 
Megjithatë, trafikimi i brendshëm / shtetëror raportohet të jetë në rritje93).

 Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi (Ligji Nr. 10221 / 04.02.20120), përfshirë 
diskriminimin gjinor, u miratua në vitin 201094).

Këshilli Kombëtar për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në Familje është themeluar 
si një organ koordinues dhe grup punues ndërministror për statistikat gjinore.

Autoritetet përgjegjëse: Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta është përgjegjëse për zbatimin e politikave qeveritare që kanë të bëjnë 
me barazinë gjinore.

Drejtoria e Politikave të Shanseve të Barabarta është përgjegjëse për mbikëqyrjen 
dhe monitorimin e zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Dhunën 
në Familje95). Ministria e Brendshme është përgjegjëse për zbatimin e Strategjisë 
Kombëtare për Trafikimin e Qenieve Njerëzore. Avokati i Popullit (ombudspersoni) është 
përgjegjës për monitorimin e të drejtave të njeriut (duke përfshirë të drejtat e grave) 
dhe bërjen e rekomandimeve, që lehtësojnë përmirësimin e shkeljeve të të drejtave të 
njeriut. Dhe Këshilli Kombëtar i Barazisë Gjinore është përgjegjës për këshillimin e 
qeverisë për drejtimin e politikave shtetërore për barazinë gjinore96).

Plani Kombëtar i Veprimit,RKSKBUNSCR  1325 (PKV) është një politikë që 
adresonçështjet gjinore. Në vitin 2011, qeveria ka planifikuar të hartojë një PKV 

91)	 	UN	women,	2011,	p.	13
92)	 	 Committee	 on	 the	 Elimination	 of	 Discrimination	 against	Women,	 2016-07-08,	 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/	 Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=20263&LangID=E	(seen	2017-01-11).
93)	 	EU	Heads	of	Mission	to	Albania,	2010,	p.	4.
94)	 	Yusufi,	Islam,	2011,	p.	14.
95)	 	EU	Heads	of	Mission	to	Albania,	Local	strategy	for	the	implementation	of	the	EU	Guidelines	on	violence	on	women	and	girls	and	
combating	all	forms	of	discrimination	against	them,	2010,	p.	2.
96)	 	Yusufi,	Islam,	2011,	p.	16.
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nën koordinimin e përgjithshëm të Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta (MPÇSSHB)97), por kjo nuk është finalizuar. Një raport i 
vlerësimit të UN Women nga 2011 rekomandoi që hartimi i PKV-it të plotësohet 
nga ministritë e Mbrojtjes dhe të Brendshme. Sipas raportit, PKV-ja do të jetë një 
mënyrë e mirë për të integruar gjininë brenda sektorit të sigurisë. Raporti vlerësoi 
planin e PKV-it, dhe përpunoi çështjen gjinore dhe sektorin e sigurisë në vend98). 
Një nga sugjerimet në raport ishte krijimi i Njësisë së Zbatimit të PKV-së (NAPIU) 
në mënyrë që të ketë një grup të veçantë për zbatimin dhe monitorimin e një PKV-
it. Disa99) nga pengesat kryesore për hartimin dhe zbatimin e PKV-it  janë mungesa 
e burimeve dhe njohurive dhe prioritizimi i çështjeve të tjera politike. Një problem 
tjetër i rëndësishëm është se sektori i sigurisë, i perceptuar si realist, nuk është 
në linjë me avokimin gjinor, i cili ka një themel strukturor. Distanca midis dy 
sektorëve duhet të reduktohet në mënyrë që ata të punojnë së bashku, qe është 
qëllimi iRKSKB1325. Gjatë100) vitit 2012 qeveria ka punuar në një projekt për një 
PKV-it,por plani101) nuk është përfunduar dhe progresi është ndalur. Në kohën e 
shkrimit të këtij raporti qeveria nuk ka rifilluar hartimin e një PKV-i.

Të drejtat e LGTBI: Marrëdhëniet e gjinisë së njëjtë u dekriminalizuan në 
Shqipëri në vitin 1995. Kushtetuta nuk përmend ose mbron të drejtat e komunitetit 
LGTBI.Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi u miratua në vitin 2010 dhe përfshin 
mbrojtjen e interseksit dhe të personave transgjinorë.Ky është ligji i vetëm që mbron 
këtë komunitet.

Sipas nenit 113, Seksioni VIII i Kodit Penal, shitja e seksit është një vepër 
penale.Kjo ndikon në jetën e punonjësve të seksit, që përfshin gratë dhe njerëzit 
që i përkasin komunitetit LGTBI në Shqipëri.Shumë individë transgjinorë janë 
punëtorë të seksit për shkak të mungesës së të ardhurave të tjera.Si pasojë, 
punëtorët e seksit detyrohen të punojnë në botën kriminale dhe jeta e tyre nuk 
është e sigurt për shkak të këtij legjislacioni.Në vitin 2015, Këshilli i Evropës dhe 
Avokati i Popullit filluan hartimin e parë të Njohjes Ligjore Gjinore. Në kohën e 
përpilimit të këtij raporti asnjë propozim nuk ishte dorëzuar në Parlament102).

97)	 	Yusufi,	Islam,	2011,	p.	6.
98)   Yusufi, Islam, 2011, p. 26
99)	 	Yusufi,	Islam,	2011,	p.	34..
100)	 	Yusufi,	Islam,	2011,	p.	20.
101)	 	MsC	Suzana	Jahollari,	2012,	p.	17.
102)	 	LGTBI	Equal	Rights	Association	for	Western	Balkan	and	Turkey,	http://www.lgbti-era.org/countries/albania,	updated	2016-04-28,	
seen	2016-12-12	at	11.00.
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KUADRI LIGJOR NDËRKOMBËTAR
Marrëveshjet më të rëndësishme ndërkombëtare për të drejtat e njeriut u 

nënshkruan menjëherë pas rënies së komunizmit, në fillim të viteve 1990. Për 
shkak të paqëndrueshmërisë në fund të viteve ‘90 raportimi dhe monitorimiështë 
përfunduar dobët. Megjithatë, kjo është përmirësuar ndjeshëm gjatë viteve të 
fundit103).

Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave 
(CEDAW) është ratifikuar nga Shqipëria. Sipas nenit 18 (B) të Konventës, palët 
shtetërore duhet të raportojnë për progresin në këtë zonë së paku çdo katër vjet104). 
Në vitin 2002, Shqipëria dorëzoi raportin e saj të parë dhe të dytë së bashku në 
CEDAW. Raporti i fundit (i katërt) ështëshkruar në vitin 2014.

Platforma për Veprim e Pekinit është ratifikuar nga Shqipëria.
BE: Këshilli i Bashkimit Europian miratoi Udhëzimet mbi dhunën kundër 

grave dhe vajzave dhe lufton të gjitha format e diskriminimit kundër tyre në 
dhjetor 2008. Qëllimi i udhëzimeve është të promovojë barazinë gjinore, të luftojë 
diskriminimin ndaj grave, të mendojë për strategji efektive, për të luftuar kundër 
pandëshkueshmërisë së autorëve të dhunës ndaj grave dhe për të siguruar drejtësi 
për viktimat. Marrëveshja hyri në fuqi midis BE dhe Shqipërisë në prill të vitit 
2009. Sipas strategjisë, Shqipëria ka një kornizë adekuate ligjore dhe ka ratifikuar 
instrumentet e rëndësishme ndërkombëtare.Shqipëria ka shkruar një rishikim 
të tretë periodik në vitin 2010. Shqipëria ka ratifikuar Konventën e Këshillit të 
Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje 
(Konventa e Stambollit)105). 

Analizë
Legjislacioni kombëtar mund të pasqyrojë dhe formalizojë vlerat dhe vullnetin 

e një vendi; megjithatë, është një mënyrë mjaft sipërfaqësore për të kuptuar 
kompleksitetin e një kombi..Në historinë e feminizmit perëndimor, ndryshimi 
i legjislacionit dhe e drejta e votës ishin pikënisja e një shoqërie më të drejtë 
dhe të barabartë.Shqipëria e sotme është e përgatitur mirë në idetë e Europës 
Perëndimore dhe filloi ndërtimin e demokracisë duke përmirësuar barazinë gjinore 
kombëtare.Gjatë dekadës së fundit qeveria ka punuar për të adresuar sfidat me 
të cilat ballafaqohen vajzat dhe gratë, siç është dhuna në familje dhe trafikimi.
Ndryshimi në legjislacion dhe krijimi i strategjive ka qenë një shenjë e vullnetit dhe 
vendosmërisë progresive.Në një kohë të shkurtër, vendimmarrësit kanë treguar se 

103)	 	Utrikesdepartementet,	2011,	p.	3
104)	 	Utrikesdepartementet,	2011,	p.	3
105)	 	EU	Heads	of	Mission	to	Albania,	2010,	p.	1.
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janë të gatshëm të trajtojnë pabarazinë dhe të ngrihen për vlerat e të drejtave të 
njeriut.Për fat të keq, këto të drejta të njeriut nuk janë të zbatueshme për të gjithë 
brenda legjislacionit kombëtar, pasi personave të LGTBI nuk u janë dhënë të drejta 
dhe mbrojtje të njëjta si qytetarët e tjerë dhe përjetojnë diskriminim dhe dhunë. Një 
situatë e ngjashme diskriminuese zbatohet për pakicat etnike dhe fetare siç janë 
romët.

TREGUESI 8 –  Numri dhe natyra e dispozitave / rekomandimeve 
në Komisionin e së Vërtetës dhe Pajtimit (KVP) dhe raportet e 
tjera të drejtësisë tranzicionale mbi të drejtat e grave
Ky tregues nuk vlen për Shqipërinë pasi vendi nuk ka komision të vërtetës 

dhe pajtimit ose raporte të tjera të drejtësisë tranzicionale për të drejtat e grave.

TREGUESI  9 – PËRQINDJA E GRAVE (kundrejt burrave) të cilat 
marrin pako ekonomike në procesin e zgjidhjes së konflikteve 
dhe proceseve të rindërtimit
Ky tregues nuk është i zbatueshëm pasi Shqipëria nuk merr pako ekonomike 

dhe nuk jep paketa. Shqipëria nuk është as marrëse e ndihmës, as një vend donator 
për vendet në konflikt dhe në krizë.

TREGUESI10 - NUMRI DHE PËRQINDJE E TRAJNIMEVE PARA 
VENDOSJES  DHE PROGRAMET  PËR USHTARAKE DHE POLICINË  
PAS-VENDOSJES PËRFSHIRË NË REZOLUTËS 1325, REZOLUTËN 
1820, INSTRUMENTET NDËRKOMBËTARE TË TË DREJTAVE 
TË NJERIUT DHE LIGJI NDËRKOMBËTAR HUMANITAR
Forcat e Armatosura Shqiptare nuk kane  trajnim ekzistues gjinor. Ekziston 

një RKSKB1325 dhe program trajnimi për çështjet gjinore në kuadër të FA. 
Është një kurs para vendosjes përgradën OF 3-5 (major, nënkolonel dhe kolonel) 
dhegradën OF 1-2 (toger i dytë dhe lejtnant). Rreth 30 persona në FASH morën 
pjesë në kursin e Integritetit Gjinor në 2014 të organizuar nga Qendra Rajonale e 
Sarajevës, Bosnje-Hercegovinë. Qëllimi i kursit ishte për të fituar njohuri dhe për 
të rritur ndërgjegjësimin për çështjet gjinore në sektorin e sigurisë106).

Forca e Policisë Shqiptare ka një kurs mbi dhunën me bazë gjinore në 
programin e Akademisë së Policisë.Përveç këtyre kurseve nuk gjetëm trajnime të 
tjera, prandaj nuk janë paraqitur statistika dhe shifra për këtë tregues.Kjo mungesë 
e trajnimeve gjinore tregon për përmirësimet që sektori i sigurisë duhet të punojë, 
siç tregohet në kapitujt e mëparshëm.

106)	 	NATO	HQ	Office	of	the	Gender	Advisor	International	military	staff,	2016,	p.	23.
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TREGUESI 11 –Fondet e alokuara dhe të disbursuara për 
programet e grave, paqes dhe sigurisë (GPS) për OSHC-të dhe 
qeverinë
Ky tregues ishte jashtë fushëveprimit të këtij raporti.
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