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Shënim
Ky dokument u realizua përmes programit "Fund Dhunës ndaj Grave në 
Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Zbatojmë Standardet, Ndryshojmë 
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Vlora  dhe Tirana) dhe në 1 qark (Elbasan) përgjatë tre periudhave: vlerësimi 
fillestar 2018, vlerësimi afatmesëm 2019 dhe vlerësimi përfundimtar 2020.
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NJOHJA E LIGJIT/ INFORMACION RRETH LIGJIT/ FAMILJARITETI ME LIGJIN
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Vlerësimi fillestar
2018

65.4%

78.4%

Vlerësimi afatmesëm
2019

77%
83%

Vlerësimi përfundimtar
2020

65%

81%

% e ndërgjegjësimit për ekzistencën e një ligji mbi barazinë gjinore

% e ndërgjegjësimit për ekzistencën e një ligji mbi dhunën në familje

% e të anketuarve që kanë dijeni 
për ekzistencën e ligjit mbi barazinë 
gjinore gjatë vlerësimit përfundimtar 
(2020)

65%
% e të anketuarve që kanë dijeni mbi 
ekzistencën e ligjit  kundër dhunës 
ndaj grave dhe dhunës në familje 
gjatë vlerësimit përfundimtar (2020)

81%

Në përgjithësi në të 
tre fazat, të anketuarit 
tregojnë nivel më të 
lartë ndërgjegjësimi  
mbi  ekzistencën e një 
ligji kundër dhunës, 
kundrejt ligjit mbi 

barazinë gjinore.
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• Nga gjetjet e sondazhit të kryer gjatë fazës së vlerësimit përfundimtar (2020) u evidentua që:

o Një pjesë e të anketuarve nuk ishin të ndërgjegjshëm se format e tjera të dhunës jo-fizike ishin të dënueshme me ligj. Pjesa më 
e madhe e të anketuarve e dinte që disa lloje të caktuara të dhunës ishin të ndëshkueshme me ligj (duke renditur nga përqindja 
më e lartë në atë më të ulët).

Dhuna ekonomike, martesa e detyruar dhe aborti i detyruar sërish 
konsiderohen në nivel të ulët si forma dhune të dënueshme nga ligji 
(niveli i ndërgjegjësimit të individëve që këto janë forma dhune të 
ndëshkueshme me ligj është 48-55%). Për format e tjera të dhunës dhe 
ndëshkueshmërisë së tyre me ligj, niveli i ndërgjegjësimit ishte më i 

lartë gjatë fazës së vlerësimit përfundimtar (62-93%).

Dhuna 
ekonomike, 
martesa e 

detyruar dhe 
aborti i 

detyruar

Vlerësimi fillestar 2018 Vlerësimi afatmesëm 2019 Vlerësimi përfundimtar 2020
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69% e të anketuarve besojnë se një 
person do të ndëshkohet nëse e detyron 

bashkëshorten/ parneren të kryejë 
marrëdhënie seksuale me forcë. 

Dhuna ekonomike, martesa e detyruar dhe aborti i detyruar sërish 
konsiderohen në nivel të ulët si forma dhune të dënueshme nga ligji 
(niveli i ndërgjegjësimit të individëve që këto janë forma dhune të 
ndëshkueshme me ligj është 48-55%). Për format e tjera të dhunës dhe 
ndëshkueshmërisë së tyre me ligj, niveli i ndërgjegjësimit ishte më i 

lartë gjatë fazës së vlerësimit përfundimtar (62-93%).

Përdhunimi martesor perceptohet ndryshe nga krimet e tjera. Ndërsa 
pjesa më e madhe e të anketuarve gjatë fazës së vlerësimit përfundim-
tar (2020) i konsiderojnë trafikimin dhe shfrytëzimin seksual si krime 
duke besuar që një person do të dënohej për kryerjen e tyre (92%), një 
përqindje më e vogël e të anketuarve besonte që një person do të 
dënohej për kryerjen e marrëdhënieve seksuale me forcë me 

bashkëshorten/ partneren e vet (69%). 

Përdhunimi 
martesor

% e të anketuarve që besojnë se është e ndëshkueshme me ligj të detyrosh 
bashkëshorten/partneren të kryejë marrëdhënie seksuale me forcë gjatë 3 
fazave të vlerësimit
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PERCEPTIMET E ROLEVE GJINORE
Vlerësimi përfundimtar 2020:

  

Më pak se 1 në 3 të anketuar beson se vajzat/ gratë i përkasin sferës shtëpiake, ndërsa djemtë/ burrat duhet të ndjekin karrierën dhe 
mundësitë e lidershipit. 

71% e të anketuarve nga komunitetit 
Rom/Egjiptian besojnë se vajzat i 

përkasin sferës shtëpiake.

28% e të anketuarve besojnë se 
vajzat/ gratë i përkasin sferës shtëpiake, 
ndërsa djemtë/ burrat duhet të ndjekin 

mundësitë e karrierës.

13% e individëve me aftësi ndryshe 
besojnë se vajzat i përkasin sferës 

shtëpiake.

13%

28%

71%71%
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KONTROLL MBI TRUPIN E GRAVE

 

   

1 në 6 vajza/gra 
të anketuara bien 
dakort që gratë 
duhet të kryejnë 

marrëdhënie 
seksuale me burrat 
e tyre pavarësisht 
nga dëshira e tyre.

1 në 2 vajza/gra te 
anketuara Rome/

Egjyptiane bien 
dakort që gratë 
duhet të kryejnë 

marrëdhenie 
me burrat e tyre 
pavarësisht nga 
dëshira e tyre.

1 në 4 vajza/gra 
të anketuara bien 
dakort që gratë 
duhet të kryejnë 

marrëdhënie 
seksuale me burrat 
e tyre pavarësisht 
nga dëshira e tyre. 

1 në 5 vajza/gra 
të anketuara bien 
dakort që gratë 
duhet të kryejnë 

marrëdhënie 
seksuale me burrat e 
tyre pavarësisht nga 

dëshira e tyre.

1 në 8 vajza/gra të 
anketuara Rome/

Egjiptiane bien dakort 
që gratë duhet të 

kryejnë marrëdhënie 
seksuale me burrat e 
tyre pavarësisht nga 

dëshira e tyre.

VLERËSIMI FILLESTAR VLERËSIMI AFATMESËM VLERËSIMI PËRFUNDIMTAR

Vlerësimi fillestar 2018 Vlerësimi afatmesëm 2019 Vlerësimi përfundimtar 2020

Afërsisht 1 në 3 djem/ burra të 
anketuar beson se vajzat/ gratë i 
përkasin sferës shtëpiake, ndërsa 
djemtë/ burrat duhet të ndjekin 
karrierën dhe mundësitë e lidershipit. 
Ky perceptim i burrave dhe djemve 
është ulur me 6%  krahasur me 
fazën e vlerësimit fillestar.

Afërsisht 1 në 4 vajza/ gra të 
anketuara beson se vajzat/ gratë 
i përkasin sferës shtëpiake, ndërsa 
djemtë/ burrat duhet të ndjekin 
karrierën dhe mundësitë e lidershipit. 
Ky perceptim i vajzave dhe grave  
është ulur me 4% krahasuar me 
fazën e vlerësimit fillestar.
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KONTROLL MBI FINANCAT E GRAVE

Më shumë se 1 në 3 vajza/ gra të anketuara 
dhe 1 në 2 djem/ burra të anketuar besojnë 
se gratë duhet t’ju binden burrave të tyre. 

Kontroll mbi 
vendimarrjen 

bazike dhe 
autonominë

1 në 4 djem/ burra të anketuar dhe më shumë se 1 në 
6 vajza/ gra të anketuara besojnë që të ardhurat e 

vajzës/ gruas janë pronë e partnerit.

VLERËSIMI FILLESTAR DHE AFATMESËM VLERËSIMI PËRFUNDIMTAR

1 në 3 djem/ burra dhe 1 në 4 vajza/ gra besojnë që të 
ardhurat e vajzës/ gruas janë pronë e partnerit.

Pothuajse 1 në 9 djem/ 
burra të anketuar besojnë 
se vajzat/ gratë duhet të 
vizitohen tek doktorët vetëm 
me lejen e partnerëve të 

tyre.
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DYSHIMI PËR TRADHETI - ARSYE PËR TË GODITUR PARTNEREN

Në 2020 dhe 2018, 1 në 2 djem/ burra të 
anketuar beson që gratë duhet t’ju binden 
burrave të tyre. Ndërsa në 2019 ky raport ka 

qenë 1 në 3 djem/ burra të anketuar.

Në 2020 dhe 2018, 1 në 3 vajza/ gra të 
anketuara beson që gratë duhet t’ju binden 
burrave të tyre. Ndërsa në 2019 ky raport ka 

qenë 1 në 4 vajza/ gra të anketuara.
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Vlerësimi fillestar
2018

22.8%

17%

Vlerësimi afatmesëm
2019

21.9%

9.3%

Vlerësimi përfundimtar
2020

27.5%

12.6%

% e djemve/ burrave të anketuar që besojnë se dyshimi për tradhëti 
përbën një "arsye të mirë" që një burrë të godasë partneren e vet grua

% e vajzave/ grave të anketuara që besojnë se dyshimi për tradhëti 
përbën një "arsye të mirë" që një burrë të godasë partneren e vet grua

Përqindja e djemve/ burrave të anketuar 
të cilët besojnë se dyshimi për tradhëti 
bashkëshortore është një “arsye e mirë” 
për të goditur partneren është rritur me 
20.6% (kjo shifër ishte 22.8% në 

vlerësimin fillestar). 

20.6 %

Përqindja e vajzave/ grave të anketuara 
të cilat besojnë se dyshimi për tradhëti 
bashkëshortore është një “arsye e mirë” 
për të goditur partneren është ulur me 
25.9% (kjo shifër ishte 17% në vlerësimin 

fillestar). 

25.9%
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GATISHMËRIA PËR TË PARANDALUAR OSE RAPORTUAR DHUNËN
 

Përqindja e djemve/burrave 
të anketuar të gatshëm për 
të ndërmarrë veprime për të 
parandaluar dhunën kundër 
personave LGBTI është ulur 28.6%.

Përqindja e vajzave/grave 
të anketuara të gatshme për 
të ndërmarrë veprime për të 
parandaluar dhunën kundër 
personave LGBTI është ulur  27.9%.

Dhuna perceptohet si një çështje private që 
duhet të adresohet brenda familjes. Më shumë se 
treçereku i të anketuarve (78%) pranojnë se 
gratë e abuzuara nuk duhet të kërkojnë ndihmë 
në polici. Ky tregues ka qenë më pozitiv në fazën 

e vlerësimit afatmesëm.

Vetëm 20% e djemve/ burrave të anketuar dhe 31% e vajzave/ 
grave të anketuara u treguan të gatshëm për të ndërmarrë masa 
për të parandaluar dhunën ndaj personave LGBTI.  

Vlerësimi fillestar 2018 Vlerësimi afatmesëm 2019 Vlerësimi përfundimtar 2020

20%
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% e djemve/ burrave të anketuar, të gatshëm për të marrë masa për të
parandaluar dhunën kundër personave LGBTI

% e vajzave/ grave të anketuara, të gatshme për të marrë masa për të 
parandaluar dhunën kundër personave LGBTI
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59.7%

Vlerësimi përfundimtar
2020
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31%

% e djemve/ burrave të anketuar, të gatshëm për të marrë masa për të
parandaluar dhunën kundër personave LGBTI

% e vajzave/ grave të anketuara, të gatshme për të marrë masa për të 
parandaluar dhunën kundër personave LGBTI
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Gratë treguan gatishmëri më të 
lartë se burrat për të ndërhyrë 
në situata dhune dhe për të 
marrë masa për parandalimin e 

dhunës.
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Përqindja e të anketuarve që 
pranojnë të diskutojnë çështje që 
lidhen me dhunën kundër grave 
dhe vajzave me fëmijët e tyre 
biologjikë vajza.

Përqindja e të anketuarve që 
pranojnë të diskutojnëçështje që 
lidhen me dhunën kundër grave 
dhe vajzave me prindërit e tyre.
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KANALET E ZAKONSHME PËR TË DHËNË MESAZHE PËR DHUNËN NDAJ GRAVE/VAJZAVE DHE BARAZINË GJINORE 
GJATË FAZËS SË VLERËSIMIT PËRFUNDIMTAR

Media sociale

Spotet televizive

Emisionet televizive
/debatet

Fletëpalosjet

Metodat më 
efektive të 
komunikimit

Reklamat në radio

Trajnimet

Gazetat 
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NË 12 MUAJT E KALUAR, A KENI DËGJUAR PËR ÇËSHTJE QË LIDHEN ME BARAZINË GJINORE OSE 
PARANDALIMIN E DHUNËS NDAJ GRAVE DHE VAJZAVE NËPËRMJET...
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