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BARAZIA 

GJINORE

Mundësi të

barabarta

Mekanizma

Kuota

gjinore

50%

Media

30%

Financa

Vlerat

Impakti

Legjislacioni

Buxhetet

Të drejtat e 

barabarta

Komuniteti

Edukimi

Normat sociale

Politikat dhe

Strategjitë

Politika të

bazuara në

evidenca

Politike dhe

institucionale
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Infrastrukturë 
dhe shërbimet 

publike

Shërbimet 
sociale

Mbrojtjen 
e mjedisit

Mbrojtjen e 
konsumatorëve

Arsim, 
kulturë, 

sport dhe 
shërbime 
argëtuese

Zhvillim 
ekonomik 
e vendor

Siguri 
publike

Bujqësi dhe zhvillim 

rural, pyje e kullota, 

natyrë dhe 

biodiversitet, si dhe 

administrim të 

burimeve ujore

FUNKSIONET E BASHKIVE
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Pjesëmarrja e grave dhe grupeve 
shoqërore me nevoja të veçanta 

në hartimin e strategjisë së 
manaxhimit te burimeve natyrore

nëpërmjet seancave dëgjimore, në 
mbledhjet e këshillit bashkiak ose 

duke kryer anketa.

Hartimi i politikave gjinore dhe për 
përfshirjen sociale për burimet

natyrore

Zbatimi dhe rishikimi i politikave
gjinore dhe përfshirjen sociale në

manaxhimin e burimeve të
Bashkisë. 

Përfshirja gjinore dhe sociale në politika
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Angazhimet ndërkombëtare dhe kombëtare për barazinë gjinore

duhet të reflektohen në procesin e decentralizimit, qeverisjen e mirë

dhe hartimin e politikave vendore.

Decentralizimi dhe shpërndarja e kompetencave dhe e buxheteve në

nivel vendor është një mundësi me një rëndësi të veçantë për të

fuqizuar gratë dhe burrat dhe për të rritur pjesëmarrjen e tyre në

nivele vendimmarrëse dhe në shoqëri.

E gjithë politikëbërja dhe planifikimi duhet të bazohen në analizën e 

situatës për të identifikuar pabarazitë e mundshme gjinore që

ekzistojnë, shkaqet dhe pasojat e tyre. Të dhënat sipas seksit janë

thelbësore për të kuptuar nevojat e burrave dhe grave.

Qeveritë lokale janë përgjegjëse për shpenzimet dhe ofrimin e shumë

shërbimeve publike, të cilat duhet t'i përgjigjen mënyrës së jetesës së

grave dhe burrave në përputhje me rrethanat dhe kontekstin ku ata

ndërtojnë jetesën e tyre.

Barazia gjinore është kusht për demokracinë dhe qeverisjen e mirë

dhe për t’i sjellë këshilltarët bashkiakë sa më pranë qytetarëve dhe

nevojave të tyre.

Sugjerime

dhe

veprimtari të tjera


