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Ne, Partnerët Rajonalë të Ballkanit Perëndimor, konfirmojmë se qëllimi ambicioz për zhvillim 

ekonomik gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm duhet të përmbajë një zotim të fortë për barazi 

gjinore në qasjen në mundësitë ekonomike. Derisa rajoni i Ballkanit Perëndimor ka bërë një 

progres në promovimin e përfshirjes në mundësitë ekonomike, hendeku ende vazhdon të ekzistoj. 

Vlerësimet sugjerojnë se ne humbasim rreth 18 për qind të BPV-së çdo vit për shkak të hendekut 

gjinor në tregun e punës. Përafërsisht, një e treta e kësaj humbjeje ndodh për shkak të ndryshimeve 

në zgjedhjen e profesioneve ndërmjet burrave dhe grave, dhe dy të tretat për shkak të kostove të 

lidhura me hendekun e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore. Vajzat dhe gratë në Ballkanin Perëndimor, 

edhe pse më të arsimuara se asnjëherë më parë, ende nuk marrin pjesë në mënyrë të barabartë në 

tregun e punës, dhe kur punësohen, ka më shumë gjasa të punësohen në vende pune ku kërkohen 

kualifikim i ulët dhe ku paguhen dobët. Gratë janë të prira të marrin shumicën e përgjegjësisë për 

përkujdesje pa pagesë dhe për punë të shtëpisë, kanë më pak qasje në kredi dhe kanë më pak gjasa 

se burrat që të kenë mundësi të mira për karrierë dhe që të mbajnë pozita udhëheqëse në jetën 

publike dhe private.  

 

Duke e kuptuar se çuarja e kësaj agjende përpara kërkon ndryshim nga projektet në reformën 

e politikave dhe harmonizimin e disa akterëve, ne zotohemi që të mbështesim reformat për nxitjen 

e koordinimit ndërsektorial për barazinë gjinore në tri fusha prioritare: 

(i) Qasjen në asete, veçanërisht në tokë dhe pronë, 

(ii) Qasjen në vende të punës dhe punë të përshtatshme, dhe 

(iii) Forcimin e institucioneve për monitorimin e progresit në barazinë gjinore.  

 

Ne zotohemi që të promovojmë barazinë në pasuri, veçanërisht përmes njohjes së pronësisë 

mbi pasurinë e paluajtshme. Ne e pranojmë se korniza e tanishme legjislative mund të përmirësohet 

për të ulur barrierat që e pengojnë qasjen e grave në pronën e paluajtshme, dhe se aplikimi dhe 

zbatimi jo i njëllojtë i ligjeve e pengon mundësinë e grave që të kenë në pronësi, menaxhojnë, 

kontrollojnë e në disa raste, të trashëgojnë pronën dhe të gëzojnë përfitimet ekonomike dhe 

financiare nga ajo pronësi. Kjo i zvogëlon edhe më shumë mundësitë e grave për qasje në financa 

dhe për angazhim në ndërmarrësi. Prandaj, ne zotohemi që të promovojmë reformat të cilat: (i) 

rrisin ngritjen, transparencën dhe llogaridhënien në procedurat për regjistrimin e pronës së 

paluajtshme, dhe (ii) përmirësojnë aftësinë e ofruesve të shërbimeve të përfshirë në procesin e 

regjistrimit të pasurisë së paluajtshme që të zbatojnë dispozitat dhe procedurat për njohjen e 

pronësisë mbi pronën e paluajtshme. Masat e mbështetura nga reformat do të kontribuojnë në 

Objektivin e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) numër 5.8 dhe janë në përputhje me objektivin 

e përcaktuar në Kapitullin 23 të Acquis Communautaire të Bashkimit Evropian (Të Drejtat 

Themelore dhe Qasja në Drejtësi). 

 

Ne zotohemi që të heqim barrierat ligjore dhe institucionale për promovimin e pjesëmarrjes në 

tregun e punës. Ne e pranojmë se vendimet për punësimin e grave rezultojnë nga ndërveprimet 

ndërmjet gjinisë mbizotëruese dhe normave shoqërore. Faktorë të ndryshëm e pengojnë 

pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore, përfshirë ndarjen profesionale sipas gjinisë, mungesën e 



shërbimeve të përkujdesjes për personat e varur (fëmijët, të sëmurët dhe të moshuarit), dhe 

kufizimet ligjore, rregullative dhe shoqërore. Prandaj, ne zotohemi që të:  (i) përmirësojmë 

rregullativën e punës, veçanërisht dispozitat lidhur me barazinë në mes të burrave dhe grave në 

punësim dhe politika sociale, dhe (ii) promovojmë reformat për eliminimin e barrierave për 

pjesëmarrjen në fuqinë punëtore të grave dhe grupeve të cenueshme. Këto masa janë në përputhje 

me kërkesat e Bashkimit Evropian për mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë.  

 

Ne zotohemi që të forcojmë aranzhimet institucionale në nivel vendi dhe nivele rajonale, për 

të mbështetur përfshirjen shoqërore. Ne e pranojmë se është e nevojshme që të kemi mekanizëm 

të fortë institucional për rregullimin dhe mbikëqyrjen e planifikimit dhe raportimit mbi zotimet për 

paanshmëri dhe barazi gjinore. Prandaj, ne zotohemi që të zbatojmë reforma të politikave që (i) 

rrisin aftësinë dhe llogaridhënien e mekanizmave për barazi gjinore, dhe (ii) përmirësojnë 

koordinimin dhe monitorimin rajonal të zotimeve për barazi gjinore dhe përfshirje. Sa i përket 

kësaj të fundit, ne zotohemi që të rrisim koordinimin rajonal për të mundësuar koordinim dhe 

monitorim të qëndrueshëm rajonal dhe vlerësim të paanshmërisë dhe barazisë gjinore në qasjen në 

mundësi ekonomike.   

 

Ne konfirmojmë se marrja e një qasjeje të tillë rajonale ndaj agjendës për çështje dhe barazi 

gjinore është në përputhje me përpjekjet e vazhdueshme drejt forcimit të bashkëpunimit rajonal në 

Ballkanin Perëndimor. Në kuadër të kësaj qasjeje, ne do të synojmë të adresojmë kolektivisht sfidat 

e përbashkëta, duke lehtësuar reformat specifike individuale përmes shkëmbimeve mes kolegëve 

dhe llogaridhënies për monitorimin e dakorduar reciprok dhe zotimit për agjendën e reformës.  


