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QAGJZH   Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim
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KEE   Komuniteti Ekonomik Europian
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FALENDERIME

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) dëshiron të falenderojë të gjithë kolegët që kontribuan në 
realizimin me sukses të këtij studimi.

QAGJZH dëshiron të falenderojë Fondacionin e Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë,  për mbështetjen e 
tyre teknike e financiare të vazhdueshme për organizatën tonë dhe veçanërisht për këtë studim.

QAGJZH falenderon veçanërisht skuadrën e ekspertëve që kontribuan në realizimin e këtij studimi, Znj. 
Milva Ekonomi, Znj. Valdet Sala , Znj. Eglantina Gjermeni , Znj. Arta Mandro, Znj. Raimonda Duka e Znj. 
Odeta Lena.

Gjithashtu ne duam të falenderojmë të gjithë ata që pranuan të plotësonin pyetësorin tonë e të ndanin me 
ne të dhëna personale.

Falenderojmë të gjithë grupin e anketuesve të cilët nën drejtimin e Znj. Liliana Take, realizuan plotësimin e 
pyetësorit brenda afateve të përcaktuara dhe me një cilësi të lartë.  

Realizimi i këtij raporti do të ishte i pamundur pa mbështetjen dhe ndihmën e anëtarëve të stafit të Qendrës 
Aleanca Gjinore për Zhvillim, të cilëve u jemi mirënjohës për mbështetjen dhe punën për të hedhur në kohë  
rekord  të dhënat e pyetësorëve në bazën e të dhënave të krijuar posaçërisht. 
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PËRMBLEDHJE

Një nga çështjet më të studiuara në botë sot është pabarazia gjinore në pagë dhe faktorët që ndikojnë në 
të. Faktorët që paracaktojnë ekzistencën e pabarazisë gjinore në pagë lidhen me diskriminimin për shkak 
të përkatësisë gjinore dhe tregut të punës, pa mënjanuar rolin e faktorëve  të tjerë si mosha, vjetërsia në 
punë, paga orare, niveli arsimor, sistemi i pagesës, promovimi, të cilët bëjnë që në disa raste hendeku i 
pabarazisë gjinore në pagë të thellohet.

Ky studim përmes metodologjisë së hulumtimit dhe vrojtimit në terren, analizon nën këndvështrimin gjinor, 
faktorët përcaktues të pabarazisë gjinore në pagë në Shqipëri, duke paraqitur një pamje të gjerë e cila i 
mungonte literaturës shqiptare të shkruar deri më sot në lidhje me këtë çështje.

Pyetja kryesore e studimit është: A paguhen gratë më pak se burrat në Shqipëri?

Fakte të reja për pabarazinë gjinore në pagë në Shqipëri, paraqiten përgjatë studimit i cili përmes grafikëve 
e tabelave jep qartazi mundësi për të konkluduar e më pas rekomanduar politika gjinore të cilat duhet të 
ndikojnë në zvogëlimin e hendekut të pabarazisë gjinore në pagë.
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HYRJE

Në këtë situatë tepër të vështirë ekonomike që po përjeton Shqipëria, ku politikëbërësit dhe  bizneset po 
përpiqen shumë të menaxhojnë situatat e vështira ekonomike, të përgatisin plane afatgjata që të performojnë 
sa më mirë, në një mjedis të karakterizuar nga luhatjet dhe pasiguria, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim 
(QAGJZH) ju paraqet studimin mbi pabarazinë gjinore në pagë. 

QAGJZH e themeluar  në vitin 1995, ka dhënë një kontribut të madh në mbrojtjen e të drejtave të grave si pjesë 
e të drejtave të njeriut, si dhe në promovimin e barazisë gjinore në Shqipëri. Gjatë gjithë jetëgjatësisë së saj 
QAGJZH ka udhëhequr hartimin dhe zbatimin  e një sërë metodash të reja për barazinë gjinore, fuqizimin e 
gruas dhe mirëqeverisjen si dhe ka kryer një sërë kërkimesh me qëllim promovimin e barazisë gjinore. 

Studimi që ju paraqitet është kryer për të treguar Pabarazinë Gjinore në Pagë, duke u bazuar në  realitetin 
shqiptar. 

Shqipëria është  një vend që kaloi ndryshime të theksuara ekonomike dhe shoqërore për shkak të ndryshimit 
të sistemeve. Periudha e gjatë dhe e lodhshme e tranzicionit, me plane të vakëta zhvillimi, me vende të pakta 
pune megjithëse me potenciale të mëdha ekonomike e turistike, ofroi një treg pune që për shumë kohë 
funksionoi pa rregulla strikte të cilat sollën si probleme ekonomike edhe sociale. Megjithëse në mungesë të 
një mjedisi të përshtatshëm, miqësor, cilësor e të standardizuar punësimi, prindërit nuk kanë rreshtur së 
arsimuari vajzat e gratë me shpresën se investimi në edukimin e tyre mund do të shpërblehet me një sistem 
të mirëprojektuar vendesh pune, me kushte e standarte europiane. 

Zhvillimi kërkon ide të reja më të mirat e tyre prodhohen në një mjedis ku si burrat edhe gratë të kontribuojnë 
në mënyrë të barabartë. Më shumë se kurrë, në një periudhë të tillë kur ekonomia po bie kërkohen mendjet 
më të mira, lidership më cilësor në mënyrë që të gjenden zgjidhje të reja krijuese, të rigjallërohet rritja 
ekonomike dhe të parandalohen kriza të tilla si kjo që po përjetojmë. Me fjalë të tjera, duhet që mendjet e 
talentuara të grave e të burrave të përfshihen totalisht në këtë proces, në mënyrë të barabartë, me mundësi 
dhe paga të barabarta që të mund të merret maksimumi.

Gratë jo vetëm që përbëjnë gjysmën e këtij potenciali të talentuar, por ato kontribuojnë të sjellin disa 
perspektiva të ndryshme që janë mjaft të rëndësishme në këtë botë komplekse, të ndërvarur dhe që lëviz 
shpejt drejt teknologjive të reja dhe inovacioneve.

Përmes studimit ‘Pabarazia Gjinore në Pagë - një rast Shqiptar’ është matur shifra mesatare e diferencës 
gjinore në pagë,janë përcaktuar shkaqet pse ndodh dhe pasojat që sjell kjo diferencë. Për më tepër, janë 
dhënë rekomandime për masa efektive se si kjo diferencë mund të reduktohet dhe avantazhet që do të sillte.

Konkluzionet dhe rekomandimet e studimit që keni në duar bazohen në përpunimin e të dhënave të pyetësorit 
i cili u shpërnda sipas metodologjisë së shpjeguar përgjatë studimit në 1000 individë banues në zonën urbane 
të vendit, dhe brenda grup moshës zyrtare të punësimit. Në këtë studim prezantohen rezultatet, arsyetohet 
shkaku si dhe rekomandohen  mundësi e zgjidhje për të ngushtuar përqindjen e pabarazisë reale në pagë në 
Shqipëri.

Studimi mbështetet mbi hipotezën direkte se: Raporti i pagës së burrave dhe grave në tregun e punës në 
Shqipëri është i pabarabartë.

Por sa është diferenca gjinore në pagë në Shqipëri?
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Studimi vërteton se gratë shqiptare fitojnë më pak se burrat. Diferenca gjinore në pagë nga studimi ynë 
rezulton të jetë 5,725 leke ose 17.4 % më pak.  

Pabarazia gjinore në pagë ka qenë dhe do të mbetet një çështje për t’u studiuar në shumë vende të botës. Kjo 
çështje ka ngritur, gjithashtu, shumë debate midis studiuesve për të gjetur  rrugën më të mirë për të matur 
pabarazinë gjinore në pagë, si mund të llogaritet kontributi i shumë faktorëve të cilët ndikojnë në pabarazinë 
gjinore në pagë dhe se si vetë hendeku që paraqet pabarazinë gjinore në pagë, ndryshon në sektorë të 
ndryshëm e në varësi të faktorëve të ndryshëm. 

Ky studim kaloi përmes dy fazave kryesore: hulumtimit  dhe vrojtimit  në terren, Hulumtimi  u përqendrua 
kryesisht në rishikim të literaturës në lidhje me pabarazinë gjinore në pagë, si dhe një rishikim i legjislacionit 
në lidhje me këtë.

Vrojtimi në terren u realizua përmes  një pyetësori standard, duke intervistuar 1000 individë në të gjithë 
territorin urban të vendit. Shpërndarja e tyre u përcaktua sipas strukturës që popullsia urbane e çdo qarku zë 
në totalin e popullsisë shqiptare. 

Leximi i studimit sipas kapitujve mundëson këtë qasje:

Studimi  ‘Pabarazia Gjinore në pagë - një rast Shqiptar’ përmban një kapitull përmes të cili të rishikohet 
literatura botërore dhe ajo shqiptare në lidhje me pabarazinë gjinore në pagë. Jepet përcaktimi I differencës 
gjinore në pagë, faktorët që shkaktojnë diferencën gjinore në pagë si dhe ndikimet e diferencës gjinore në 
pagë. Të gjitha këto ilustrohen me shembuj nga disa vende të Bashkimit Europian dhe nga rajoni.

Në një kapitull më vehte shihen parimet e barazisë gjinore në çështjen e pagës në legjislacionin Shqiptar dhe 
atë ndërkombëtar, duke zbërthyer dispozitat Kushtetuese, Konventat Ndërkombëtare në lidhje me pagën si 
dhe dispozitat e legjislacionit të brendshëm lidhur me eliminimin e diferencimeve në pagë e shpërblim.

Kapitulli më i rëndësishëm i këtij studimi është kapitulli ku trajtohet diferenca gjinore në pagë bazuar mbi një 
rast studimi në zonën urbane të Shqipërisë. Treguesi kryesor i diferencave në pagë është paga orare. Por 
duke qenë se paga orare nuk është një kategori shumë e përdorshme në realitetin e tregut Shqiptar të punës, 
studimi mori si variabël reference, pagën mujore, për të karakterizuar barazinë gjinore në pagë, në tregun 
Shqiptar të punës.  

Përmës një analize të thellë të ilustruar me grafikë e tabela në shifra paraqiten gjetjet kryesore të studimit. Në 
bazë të analizës së qasjeve sipas faktorëve kryesorë që janë sektori ekonomik, vendi i punës dhe madhësia e 
ndërmarrjes, sipas sitemit të pagesës e shpërblimit apo motivimit  e promovimit, kuptojmë pse ekziston 
pabarazia gjinore në pagë.

Në pyetësorin tonë një pjesë e rëndësishme ishte marrja e opnionit të vetë grave e burrave të intervistuar në 
lidhje me pabarazinë gjinore në pagë.  

Kapitulli konkluzione e rekomandime është trajtuar në bazë të dhënave të 1000 pyetësorëve dhe përpunimit 
statistikor të tyre. Diferencat gjinore në pagë në Shqipëri paraqiten pothuajse në të njëjtën situatë, si edhe në 
vendet e tjera të rajonit e më gjerë; kjo diferencë shkaktohet nga të njëjtët faktorë dhe jep të njëjtat ndikime 
në jetën e gjithë shoqërisë. Diferenca gjinore në pagë sipas këtij studimi, mbart mbi vete të gjithë faktorët 
kulturorë, ekonomike dhe socialë që përcaktojnë veçoritë e saj në terrenin shqiptar. 

 
Ngushtimi i diferencës gjinore në pagë është një ndërmarrje shumë e madhe, dhe kërkon angazhimin njëherësh 
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të shumë aktorëve. 

Adresimi i pabarazisë gjinore në pagë midis burrave dhe grave kërkon përdorimin dhe aktivizimin e 
instrumentave ekzistues legjislativë dhe jo-legjislativë si dhe krijimin e instrumentave të rinj. 

Ne shpresojmë që ky studim të shërbejë për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me sfidat dhe mundësitë, si 
dhe për të kontribuar që gratë e burrat të mos përjetojnë më dallime në ndarjen e burimeve të të ardhurave, 
pavarësisht nga niveli i përgjithshëm i tyre në dispozicion.

Ne mbetemi me shpresën që të dhënat e këtij studimi do t’u shërbejnë politikëbërësve në përcaktimin e 
prioriteteteve, duke mundësuar  përmbushjen e parimeve bazë të barazisë gjinore në vendin tonë të shprehura 
në Ligjin për Barazinë Gjinore dhe Strategjinë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe për Masat kundër Dhunës 
në Familje, Strategjinë  për Mbrojtjen Sociale, Strategjinë për Përfshirjen Sociale, si dhe Strategjinë Kombëtare 
për Zhvillim dhe Integrim.

Ju urojmë lexim të këndshëm!

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim
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KAPITULLI 1

Metodologjia
Pabarazia gjinore në pagë ka tërhequr vëmendjen e shumë kërkimeve ndërkombëtare në fushën e barazisë 
gjinore. Konteksti shqiptar i pabarazisë gjinore në pagë u eksplorua me anë të këtij studimi, i cili u përpoq  
të gjejë dhe analizojë një sërë faktorësh që influencojnë këtë fenomen.

Ky studim kaloi përmes dy fazave kryesore: hulumtimit dhe studimit në terren. Hulumtimi u përqendrua 
kryesisht në rishikim të literaturës në lidhje me pabarazinë gjinore në pagë, si dhe një rishikim i legjislacionit 
në lidhje me këtë.

Studimi në terren u realizua përmes anketës e cila u realizua bazuar në një pyetësor standard, duke 
intervistuar 1000 individë në të gjithë territorin urban të vendit. Meqenëse sistemi i pagave aktualisht në 
Shqipëri është prezent kryesisht në zonat urbane, individët e zgjedhur ishin banues të këtyre zonave.  
Zonat rurale përgjithësisht kanë punësim agrar familjar dhe numri i të punësuarve me pagë është i ulët.  
Një punësim i tillë, ku të ardhurat i kalojnë familjes së individit dhe jo individit, do ta bënte të vështirë 
matjen e indikatorëve të diferencës gjinore në pagë nëpërmjet anketës së lartpërmendur. Diferencat do të 
shprehnin më shumë kohën e punës së harxhuar gjatë ditës së punës nga burrat dhe gratë në moshë pune, 
se sa pagesën e përfituar nga kjo punë.

Ky studim i mbështeti analizat mbi bazën e  politikave në lidhje me barazinë gjinore të vendit tonë, siç 
është Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe për Masat kundër Dhunës në Familje, Strategjia për 
Mbrojtjen Sociale, Strategjia për Përfshirjen Sociale, si dhe Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. 

Për realizimin e studimit u zbatuan  metoda cilësore dhe sasiore për të zbuluar anët e shumta e komplekse 
të pabarazisë gjinore në pagë. Në mënyrë që të analizonim sa më thellë shkaqet që sjellin pabarazinë 
gjinore në pagë, ne realizuam në fillim të studimit një rishikim të literaturës së përparuar botërore në lidhje 
me këtë aspekt. Të dhënat që dolën nga rishikimi i literaturës  përcaktuan detajet e udhëzuesit dhe kornizës 
që u përdor, pyetësorin shumëdimensional si dhe realizimin e aktiviteteve të grupeve të punës.

Për realizmin e studimit gjithashtu u përdor metoda sasiore e cila u realizua përmes instrumenteve të 
mëposhtme: 

1.1 Hartimi i pyetësorit
Hartimi i pyetësorit u realizua  me grupin e ekspertëve të angazhuar në këtë studim, me ekspertë të 
Ministrisë së Punës Çështjeve Sociale dhe Shanceve të Barabarta, si dhe në konsultim me ekspertin e Zyrës 
Ndërkombëtare të Punës në Gjenevë. 
 
Pyetësori u dizenjua në disa module/seksione, përfshirë: 

1. Të dhënat personale dhe familjare të individit; 
2. Të dhënat mbi punësimin primar; 
3. Të dhëna rreth degës ekonomike të punësimit aktual, pagës, kënaqësisë në punë dhe performancës 

së ndërmarjes;
4. Pyetje që masin nivelin e njohjes dhe të të kuptuarit të problematikës së diferencës gjinore në pagë;
5. Të dhëna për punësimin sekondar;
6. Informacione të përgjithshme.
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Pyetësori u diskutua  me anketuesit dhe me staticienët e këtij studimi. Pyetësori gjithashtu kaloi një fazë 
testimi paraprak me një kampion të intervistuarish. Një ekip i përbërë prej intervistuesish dhe supervizorësh 
që do të  përfshiheshin në procesin e hartimit të pyetësorit, u trajnuan që të krijonin një ide të qartë rreth 
pyetjeve, shkallës së ndjeshmërisë që ato mund të shkaktonin tek të intervistuarit, etj.  Në mënyrë që nga 
procesi i intervistimit të merrnim rezultate maksimale gjetjet e fazës së testimit  u ndanë me grupin e 
punës. 

1.2 Metoda e mbledhjes së të dhënave
Të dhënat u mblodhën në intervista ballë për ballë, që u drejtuan nga intervistuesit në secilën nga zonat e 
përzgjedhura për studimin. Ky studim u realizua në një periudhë kohore prej 6 muajsh në prefekturat e 
Beratit, Dibrës, Durrësit, Elbasanit, Fierit, Gjirokastrës, Korçës, Kukësit, Lezhës, Shkodrës, Tiranës e Vlorës. 

Për këtë u mor në shqyrtim numri i votuesve të zonave urbane, si dhe vendodhja gjeografike e tyre. Bazuar 
në përllogaritjet tona, në mënyrë që të arrihej përfaqësimi i saktë statistikor, u realizuan intervista me 1000 
individë. 

Individët u zgjodhen të rastësishëm në zonat urbane duke pasur parasysh që të gjithë të ishin të punësuar, 
dhe të bënin pjesë në grup moshën 18 -65 vjeç. Ata duhet të kishin punuar të pakten 10 orë pune gjatë 
javës së kaluar. Në çdo ekonomi familjare që u ra shorti për të qenë pjesë e anketës u pyet vetëm 1 (një) 
individ, ai që e kishte ditëlindjen më afër datës së intervistës.
 

Tabela 1. Shpërndarja e intervistave sipas prefekturave

Nr Prefektura Numri i intervistave

1 Berat 50

2 Dibër 20

3 Durrës 120

4 Elbasan 80

5 Fier 80

6 Gjirokastër 30

7 Korçë 70

8 Kukës 10

9 Lezhë 50

10 Shkodër 60

11 Tiranë 340

12 Vlorë 90

Gjithsej 1000

1.3 Puna në terren
Ekipi drejtues mobilizoi dhe trajnoi ekipin lokal të çdo rajoni. Çdo ekip lokal u përbë nga intervistues dhe 
një supervizor.  Një total prej 20 intervistuesish realizuan punën në terren për rreth 20 ditë, me rreth 50 
pyetësorë për intervistues dhe 3-4  pyetësorë për intervistues në ditë.
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1.4 Trajnimi
QAGJZH organizoi trajnimin e intervistuesve në Tiranë, me qëllim që ata të familjarizoheshin me projektin, 
qëllimin, qasjet e intervistimit, dhe vetë pyetësorin në detaje. 

1.5 Manaxhimi i intervistave
Pas aprovimit të tij, pyetësori u shumëfishua dhe u shpërnda në destinacionet përkatëse. Puna në terren u 
mbikqyr nga afër nga supervizorët, tek të cilët çdo intervistues duhet të raportonte në fund të ditës së 
punës. Pyetësorët e plotësuar më pas iu dorëzuan supervizorit, i cili kreu kontrollin e cilësisë dhe atë 
logjistik, në praninë e intervistuesit. Në fund të procesit të mbledhjes dhe kontrollimit të pyetësorëve, 
supervizori i dorëzonte pyetësorët pranë QAGJZH-së  duke përfshirë edhe raportin e punës në terren. 
Pyetësorët kaluan një kontroll të dytë cilësie nga manaxheri i punës në terren i QAGJZH-së.

1.6 Kontrolli i cilësisë
Secili hap i procesit të intervistimit kaloi nëpërmjet një kontrolli të detajuar, përfshirë vërtetimin e të 
dhënave, kontrolle skanimi, verifikime, kontroll gramatikor dhe gjuhësor. Cilësia e të tërë procesit të 
intervistimit u kontrollua para intervistimit, në lidhje me mënyrat e intervistimit, formatit të pyetësorit, 
trajnimit të intervistuesve për hedhjen e të dhënave, si dhe pas intervistimit, në lidhje me verifikimin e  të 
dhënave të mbledhura apo atyre që mungonin duke kontaktuar skuadrën lokale përkatëse. Një kontroll 
final u krye përmes një programi editimi të krijuar enkas për detektimin e gabimeve të mundshme logjike. 
Të gjitha përgjigjet u konsideruan dhe do të konsiderohen konfidenciale e do të ruhen në bazë të ligjit 
nr.9887 datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

1.7 Hedhja dhe përpunimi i të dhënave
Procesi i hedhjes së të dhënave u krye në zyrat e QAGJZH-së në kompjuterat ku ishte instaluar programi i 
krijuar enkas në bazë të pyetësorit të zhvilluar dhe u supervizua nga koordinatori i studimit. Procesi i 
përpunimit të të dhënave u krye përmes programit SPSS dhe bazës së të dhënave të krijuar në bazë të 
pyetësorit. Me këtë program të krijuar posaçërisht u gjeneruan indekse dhe përllogaritje të ndryshme. 
Komponentë të ndryshëm që ishin të rëndësishëm për analizimin e fenomenit në fjalë u analizuan dhe u 
vunë në korelacion mes tyre, për të dhënë një panoramë të qartë të natyrës komplekse të pabarazisë në 
pagë dhe shkaqeve të mundshme.

Marzhi i gabimit është përllogaritur të jetë +/- 3 përqind.

1.8 Raportimi
Raporti final, indikatorët e dalë dhe të dhënat bazë janë produktet kryesore të këtij studimi. I gjithë grupi 
i ekspertëve punoi për të integruar rezultatet nga të dhënat parësore dhe dytësore, analizoi dhe realizoi 
gjetjet, si dhe përpunoi rekomandimet përkatëse të cilat shprehen në këtë studim të shkruar. 





Kapitulli  

15

2

KAPITULLI 2 

Vështrim në literaturë

Diferenca gjinore në pagë është bërë objekt diskutimesh edhe kërkimesh prej kohësh në nivel global. 
Studiues të ndryshëm të fushës së ekonomisë, shkencave sociale, burimeve njerëzore, e kanë trajtuar 
diferencën gjinore në pagë nga këndvështrime të ndryshme, duke e analizuar dhe theksuar kompleksitetin 
e problemit. 

Natyrisht, që nuk ka dyshime rreth ekzistencës së diferencës gjinore në pagë, për faktin se edhe statistikat 
kudo ku është studjuar tregu i punës dhe pjesëmarrja e grave dhe burrave në të, e dëshmojnë atë. Gjithsesi, 
duke qenë se diferenca gjinore në pagë nuk është lehtësisht e dukshme, jo të gjithë arrijnë të kuptojnë apo 
konsiderojnë atë si problem, për më tepër ta njohin dhe të hartojnë politika, të cilat ta parandalojnë dhe 
trajtojnë këtë diskriminim.

2.1 Përcaktimi i Diferencës Gjinore në Pagë
Ekzitojnë disa përcaktime, të cilat shprehin diferencën gjinorë në pagë mes grave edhe burrave në tregun 
e punës. Një nga përcaktimet është ai, që konsideron si diferencë gjinore në pagë, raportin e pagës mes 
grave dhe burrave të punësuar (shpesh të shprehur në përqindje1). Sipas OECD2 ndryshimi mes të ardhurave 
të grave dhe të burrave, i shprehur në përqindje, përkundrejt të ardhurave të burrave, konsiderohet si 
diferenca gjinore në pagë. Ndërsa Komisioni Europian, e konsideron diferencën gjinore në pagë si 
ndryshimin mes të ardhurave në orë mes grave dhe burrave. Përcaktimi i EUROSTAT e përshkruan 
diferencën gjinore në pagë si “ndryshimi mes pagës bruto në orë të burrave dhe pagës bruto në orë të 
grave, në përqindje përkundrejt pagës bruto në orë të burrave”3. 

Duke ju referuar Deklaratës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ONP) për Parimet Themelore dhe Të 
Drejtat e Punës, përcaktohet se “diferenca gjinore në pagë përdoret zakonisht për të matur disavantazhin 
që kanë gratë në tregun e punës”.

Të gjitha përcaktimet e mësipërme kanë një element të përbashkët: raportin mes pagës së grave dhe të 
burrave në tregun e punës, që për hir të së vërtetës është i pabarabartë. Më poshtë do të analizohen 
faktorët që shkaktojnë pabarazi gjinore në pagë, si edhe ndikimin që ka kjo pabarazi në jetën e grave dhe 
burrave, në punën e tyre, si edhe në karrierën profesionale të secilit.

2.2 Faktorët që shkaktojnë diferencat gjinore në pagë 
Ekziston një debat i gjërë nëse kjo diferencë gjinore në pagë ekziston për shkak të ndryshimeve gjinore, 
zgjedhjeve që bëjnë gratë apo burrat në përputhje me stilin e tyre të jetesës, apo diskriminimit gjinor. 
Ekonomistë dhe sociologë4 e kanë analizuar pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore nga këndvështrimi i 
tri drejtimeve teorike kryesore: teoria e socializimit të roleve gjinore, teoria e kapitalit human, dhe teoritë 
socio-strukturore. Sipas teorisë së socializimit, gratë dhe burrat socializohen në role të ndryshme, me 
veçori dhe aftësi të ndryshme, të cilat parapërcaktojnë edhe statusin e tyre në tregun e punës. Ndërsa 
teoria e kapitalit human, bazohet në supozimin ekonomik neoklasik, sipas të cilit njerëzit bëjnë zgjedhje 
racionale për të maksimizuar leverdinë e tyre, duke supozuar se gratë zgjedhin vetëm punë që përshtaten 

1 Padaviç I. dhe Reskin B. ,Women and men at work, 2nd ed (Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 2002) 
2 Organisation for Economic Co-operation and Development, Employment Outlook report, 2008 
3 EUROSTAT, Gender pay gap statistics, 
 2001, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics 
4 Haxhiymeri E. dhe Gjermeni E., Rolet dhe stereotipat gjinore trans, 2003
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me rolin e tyre si nëna. Sipas teorisë së modeleve socio-strukturore, gratë janë të kufizuara në përfshirjen 
në profesione tradicionalisht të dominuara nga burrat. Kjo teori, thekson se barrierat për punësim janë të 
shumta: aplikimi për punë, diskriminim, konfliktet punë/familje, këshilltarë të papërshtatshëm, e kështu me 
radhë. 

Të tria teoritë kanë diçka për të ofruar në shpjegimin e diferencës gjinore në pagë, megjithëse teoria e 
fundit ka një vlerë më të madhe shpjeguese. Siç vërejnë Ragins dhe Sundstrom5 (1989), “përkatësia gjinore 
e bën rrugën drejt pushtetit për gratë të duket një rrugë me pengesa, kurse përkatësia gjinore për burrat 
ose është e parëndësishme, ose konsiderohet si cilësi.”

Ndarja gjinore në tregun e punës për shkak të gjinisë, është një nga faktorët më të rëndësishëm që 
kontribuojnë në pabarazinë e grave në tregun e punës dhe manifestohet në dy mënyra6: “ndarjen gjinore 
horizontale, që ka të bëjë me tendencën që gratë dhe burrat të punësohen në profesione të ndryshme (për 
shembull, mësuese përkundrejt punëtor/e ndërtimi); ndarjen gjinore vertikale, që ka të bëjë me tendencën 
që burrat dhe gratë të punësohen në poste të ndryshme brenda të njëjtit profesion ose grup profesional 
(për shembull, shumica e drejtorëve të shkollave mund të jenë burra, kurse shumica e mësuesve, gra.)”7 

Diskriminimi me bazë gjininë brenda tregut formal të punës, mbizotëron në shkallë të ndryshme në vende 
të ndryshme të botës. Një diskriminim i tillë8, mund të jetë: i drejtpërdrejtë – në formën e politikave dhe 
praktikave që i mohojnë hapur një individi mundësitë ose privilegjet, për shkak të seksit të tij ose saj; ose 
jo i drejtpërdrejtë – praktika dhe politika që duken sikur janë “të paanshme nga pikëpamja gjinore”, por që 
vazhdimisht rezultojnë në një mohim të konsiderueshëm të mundësive ose privilegjeve për anëtarët e 
njërës apo tjetrës gjini. Diskriminimi i drejtpërdrejtë shfaqet në disa kontekste të tregut të punës të tilla si: 
praktikat e marrjes në punë, përparimi në karrierë, pagat dhe përfitimet, ngacmimi seksual, dhuna. 
Diskriminimi jo i drejtpërdrejtë, shpesh manifestohet në kushtet e punës të tilla si: organizimi i turneve, 
koha e fillimit dhe mbarimit të punës, kërkesat për të punuar me kohë të plotë, etj. 

Një pjesë e diferencës gjinore në pagë rezulton për një sërë faktorësh të tillë si: niveli i ndryshëm i shprehive, 
kualifikimeve, përgjegjësive, përvojës së punës, karrierës së arritur, numri i orëve të punës, si edhe vitet e 
arsimimit. Por, më tepër se të gjithë këta fakorë, diferenca gjinore në pagë, ekziston për shkak të 
diskriminimit gjinor. Ekzistojnë dy tipe të diskriminimit në pagë: tipi i parë, kur  nje grua paguhet në mënyrë 
të ndryshme nga një  burrë për të njëjtën punë, tipi i dytë, kur  gratë dhe burrat paguhen në masë të 
ndryshme për punë me të njëjtën vlerë, në varësi të faktit nëse kjo punë dominohet nga njëra gjini apo 
gjinia tjetër. Të dy këta tipa të diksriminimit në pagë janë në kundërshtim me parimin e Konventës No. 100 
të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO), sipas së cilës duhet “pagë e barabartë për punë me vlerë 
të njëjtë”. 

5 Ragins B. R. dhe Sundstrom E., Gender and power in organizations: A longitudinal perspective,( Psychological Bulletin, Vol 105(1),1989) 51-88. 
6 Melkas H. dhe Anker R., Për një diskutim të shkëlqyer të problemeve të matjes së ndarjes gjinore në punë dhe për mjete novatore për matjen 

e dallimeve dhe pabarazisë në punë, 1989.
7 UNDP, Gender mainstreaming in practice, a toolkit, 2006.. 
8 UNDP, Gender mainstreaming in practice, a toolkit, 2006.. 
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Paga është e lidhur me sistemet e klasifikimit të punëve. Nëse punët janë objektivisht të njëjta atëherë 
paga duhet të jetë e njëjtë.

Rregulli: sistemet e klasifikimit të punëve duhet të mbështeten në të njëjtat kritere si për burrat dhe për 
gratë duke përjashtuar kështu çdo diskriminim gjinor. 

Në çështjen Rummler9 GjED-ja hetoi kushtet e shpërblimit në industrinë e shtypshkronjave. Përmes një 
marrëveshjeje punonjësit e industrisë së shtypshkronjave ishin ndarë në shtatë grupime pagash të cilat 
përcaktoheshin sipas aftësive të kërkuara për punën që duhej bërë. Të tilla ndarje ishin bërë sipas 
shkallës së njohurive, përqendrimit, kërkesave për forcë fizike (muskulore) apo përpjekjeve dhe 
përgjegjësisë. Kjo çështje u paraqit përpara GjED. Gjykata nënvizoi se  ishte në përputhje me parimin e 
mosdiskriminimit përdorimi i një kriteri që vlerësonte objektivisht nga ana sasiore mbështetur në 
përpjekjen fizike, siç ishte kriteri i përpjekjes muskulore. Fakti që një kriter lidhej me një punë të kryer 
kryesisht nga burrat nuk e bënte sistemin e klasifikimit menjëherë diskriminues. Megjithatë, me qëllimin 
që sistemi të mos ishte diskriminues, duhej t’i kushtohej kujdes punëve që kërkonin aftësi ku gratë kanë 
prirje të posaçme. Për më tepër që kriteret që përcaktonin klasifikimin e shkallëve të pagës të mos ishin 
diskriminues, duhet të sigurohej se puna objektivisht e njëjtë të tërheqë të njëjtën shkallë pagesë qoftë 
nëse kryhet nga një burrë apo nga një grua. Gjykata vuri në dukje se duke vendos një shkallë progresive 
page mbështetur në shkallën e punës dhe kërkesës për punë muskulore mund të ketë si pasojë vendosjen 
e punëtoreve gra, që nuk mund të kryejnë një punë që i tejkalon aftësitë e tyre fizike, në dizavantazh. 
Ky dallim në trajtim megjithatë mund të justifikohet objektivisht me natyrën e aftësive që kërkohen për 
ta bërë punën, me synimin e sigurimit që shkalla e pagesës t’i korrespondojë përpjekjeve që kërkohen 
për bërjen e punës dhe për plotësimin e nevojave reale të kësaj sipërmarrje.

Për shkak të mënyrave të ndryshme të socializimit, gratë edhe9burrat tentojnë të gjejnë apo kërkojnë punë 
të ndryshme, por socializimi nuk mund të jetë i vetmi faktor që ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në 
profesionin e zgjedhur. Po të ishte socializimi i vetmi faktor, atëherë të gjitha profesionet do të kishin 
shpëndarje të njëjtë gjinore. Përvoja dhe realiteti, tregojnë se në vende të ndryshme profesione të njëjta 
mund të dominohen nga gjini të ndryshme; p.sh. në SHBA profesioni i dentistit është më shumë i dominuar 
nga burrat, ndërsa në Europë, shumica e dentisteve janë gra10. Por, edhe i njëjti profesion siç është ai i 
dentistit, paguhet në mënyrë të diferencuar, për shkak të kompozimit gjinor të tij. Paga e dentistëve në 
Amerikë (ku ky profesion dominohet nga burrat) është pranë majës së piramidës së pagave, ndërsa në 
Europë (ku dominohet nga gratë) niveli i pagesës së tyre është tek mesatarja11.

Një nga studimet e realizuara nga Organizata Ndërkombëtare e Punës, (ILO), ka arritur në përfundimin se, 
rreth gjysma e punonjësve të tregut botëror, punojnë në pozicione që janë të ndikuara nga stereotipat e 
seksit, kur njëri prej sekseve mbizotëron deri në atë shkallë  (të paktën 80%) saqë këto profesione mund 
të konsiderohen meshkujsh ose femrash12.  Ndërsa, një studim krahasues realizuar në Britani në vitin 2006, 
i cili analizon se si kanë ndryshuar jetët e individëve me kalimin e kohës, e shpjegon diferencën gjinore në 
pagë bazuar në katër faktorë kryesorë. Sipas këtij studimi: 36% e diferencës gjinore në pagë mund të 
shpjegohet me diferencat gjinore në punësimin e grave dhe burrave, faktin se gratë janë më shumë se sa 
burrat të punësuara në punë me kohë të pjesshme, se gratë e ndërpresin më shpesh karrierën e tyre për 
shkak të kujdesit ndaj fëmijëve; 18 për qind shkaktohet nga ndarja gjinore strikte në tregun e punës; 38 për 
qind shkaktohet nga diskriminimi direkt ndaj grave, si edhe preferencave dhe motiveve të burrave për 
9 GjED Çështja 237/85 Gisela Rummler kundër Dato-Druck GmbH [1986] ECR 2101.
10 Kimmel S. M., The Gendered Society, (Oxford University Press,2004), 188.
11 Kimmel S. M., The Gendered Society, (Oxford University Press,2004), 188.
12 Wirth L.,  Breaking through the glass ceiling: Women in Management, (ILO 2004)..
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karrierë; 8 për qind është rezultat e faktit se gratë e moshuara kanë nivel më të ulët arsimimi13.

Siç thekson edhe Kimmel , “diferenca gjinore në pagë është rezultat i përkatësisë gjinore të personit që 
bën punën. Një nga mënyrat më të lehta për të kuptuar ndikimin gjinor në pagë sipas këtij autori, është të 
shikosh çfarë ndodh në një profesion të caktuar kur ndryshon përbërja gjinore e të punësuarve në të…”14  
Më tej, Kimmel jep shembuj të profesioneve të tilla si: të veterinerit, të programimit të kompjuterave, të 
punonjësve të shërbimit, etj, që kanë ndryshuar pagën për shkak të kompozimit gjinor të tyre, duke e 
konsideruar diferencën gjinore në pagë si rezultat, dhe jo si shkak të përbërjes gjinore në fuqinë punëtore.

Në vitin 1920, edhe shkrimtarja feministe Charolotte Perkins Gilman15 e konsideron “si të çuditshëm faktin 
se sa shpejt ndryshon qëndrimi ndaj një profesioni të caktuar, për sa kohë ndryshonte se në duart e kujt 
është (grua apo burrë)…” Ajo e ilustron këtë tezë me dy profesione të vjetra që kanë qenë tradicionalisht 
femërore, siç është pritja e ardhjes në jetë të fëmijëve, si edhe kujdesi për të vdekurit. “Për sa kohë mjekët 
obstetër e gjetën si një burim të madh të ardhurash pritjen e fëmijës që lind po kështu edhe kujdesin për 
ata që ndahen nga jeta, këto dy profesione u kthyen në punë burrash16.”

Duhet theksuar se ekziston një lidhje e pamohueshme mes pabarazisë gjinore në arsim (e reflektuar 
sidomos në tekstet shkollore) dhe pabarazisë gjinore në sektorë të veçantë të tregut të punës. Pabarazitë 
gjinore në arsim kanë ndikime të mëdha në çështje si punësimi, ndarja gjinore në punë e profesione, 
shtresëzimi shoqëror, diferenca gjinore në paga, qëndrimet dhe sjelljet gjinore, pjesëmarrja politike dhe 
mënyrat e jetesës si e burrave ashtu edhe e grave. Fëmijët mësojnë rreth ndarjes gjinore të punës që në 
shkollë dhe këto njohuri reflektohen më vonë në jetë, kur ata/ato zgjedhin një profesion. Kjo lidhje mund 
të çojë në një nivel më të lartë të papunësisë ndërmjet grave.  Për shembull, vajzat shpesh inkurajohen të 
studjojnë profesione në fushën e arsimit, shëndetësisë, apo shërbimeve sociale, që në fakt paguhen më 
pak dhe që kanë një status më të ulët. Ky fenomen shkakton një rrezik më të lartë të varfërisë në familjet 
e drejtuara nga gratë. 

Në shumicën e vendeve të botës, diferenca gjinore në pagë thellohet me rritjen e moshës, duke e 
konsideruar edhe moshën një faktor ndikues në raportin e pagave mes burrave dhe grave. Në kundërshtim 
me atë që besohet, duket se me rritjen e nivelit arsimor, rritet edhe diferenca në pagë mes dy gjinive, e cila 
mund të ndodhë për shkak të diskriminimit gjinor, ndarjes gjinore në tregun e punës, ose për shkak të 
nivelit të lartë të punësimit të grave në punë me kohë të pjesshme, apo në punë nën nivelin e tyre të 
arsimimit17. 

Barrierat për mundësi të barabarta të grave në tregun e punës janë të shumta dhe ndërveprojnë në mënyra 
shumë komplekse. Jo vetëm që vajzat dhe djemtë socializohen të marrin role të ndryshme kur të rriten, 
por edhe qëndrimet dhe tiparet e këtyre roleve i vendosin gratë dhe vajzat në disavantazh kur hynë në 
tregun e punës. Për më tepër barrierat strukturore janë edhe një disavantazh tjetër për gratë. Zgjidhja e 
konflikteve mes punës edhe familjes i lihet zakonisht vetëm grave, të cilat shpesh punojnë me kohë të 
pjesshme dhe më pak të paguara, që të arrijnë  të kenë pak fleksibilitet për të përballuar ngarkesat e tyre. 

13 Closing the Gender Pay Gap:An update report for TUC Women’s Conference, 2008. 
14 Kimmel S. M., The Gendered Society, (Oxford University Press,2004).
15 Gilman P.Ch., His religion and Hers 91923, edited with a new introduction by Michael Kimmel, (Walnut Creek: Altamira press, 2003).
16 Gilman P.Ch., His religion and Hers 91923, edited with a new introduction by Michael Kimmel, (Walnut Creek: Altamira press, 2003).
17 Gender (in) equality in the labour market:an overvieë of global trends and developments, ITUC (International Trade Union Confederation), 

2009
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Siç u shpreh më siper, burrat zënë vendet e punës që janë më të paguarat dhe me status më të lartë, qoftë 
në shoqërinë e sotme, qoftë në shoqëri të tjera të mëparshme. Ndërkohë që paga dhe statusi i një profesioni 
shkojnë drejt rritjes, përqindja e grave dhe vajzave në këtë profesion shkon drejt uljes. Gjithashtu, 
profesionet e dominuara nga gratë shihen si një shtrirje e “funksioneve femërore natyrale”, si: të merret me 
kujdesin e edukimin e fëmijëve, t’u shërbejë të tjerëve, të bëjë punë shtëpie, e kështu me radhë.

Edhe dhuna në familje është një faktor tjetër i cili ndikon negativisht në gjendjen fizike dhe psikologjike të 
grave dhe vajzave. Si e tillë, kjo shkelje e të drejtave të njeriut ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në 
aksesin e grave të dhunuara në tregun e punës dhe mbajtjen e vendit të punës. Një sondazh i vitit 2010, 
realizuar nga Eurobarometër18 mbi barazinë gjinore, tregon që Europianët e konsiderojnë zvogëlimin e 
diferencës në pagë si prioritetin më të rëndësishëm për të adresuar pabarazinë midis grave dhe burrave, 
paralelisht me luftën kundër dhunës ndaj gruas. 82% e Europianëve mendojnë se duhen ndërmarrë masa 
urgjente për të mbyllur hendekun gjinor në pagë; 62% e të pyeturve konsiderojnë që pabarazia gjinore 
është shumë e shpërndarë në vendin e tyre; 66 % mendojnë që në dekadën e fundit gjendja është 
përmirësuar, krahasuar me një dekadë më parë.       

Si faktorë kryesorë që ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në diferencën gjinore në pagë mund të 
përmblidhen në: diskriminimi i drejtpërdrejtë gjinor; nënvlerësimi i punës së grave; ndarja gjinore në tregun 
e punës; tradita dhe mentaliteti patriakal; si dhe mungesa e balancës mes jetës private edhe asaj 
profesionale.  

2.3 Ndikimi i diferencës gjinore në pagë 
Faktorët e analizuar më sipër, të cilët ndikojnë drejt për së drejti në dallimet gjinore në paga, shpeshherë 
janë të ndërlidhur me njëri-tjetrin dhe kështu, shumëfishojnë ndikimin dhe efektet e tyre. 

Diferenca gjinore në pagë është mënyra më e qartë për ta treguar edhe matur pabarazinë gjinore që 
ekziston mes grave dhe burrave edhe në fushën e punësimit. Pagat më të ulëta që marrin gratë, sigurisht 
nuk ndikojnë vetëm në cilësinë e tyre të jetës, por edhe në cilësinë e jetës së fëmijëve të tyre, edhe në 
përgjithësi të familjeve të tyre. Diferencat gjinore në pagë, krijojnë problem si në të ardhurat që marrin 
gratë dhe burrat gjatë gjithë jetës së tyre, por edhe në pensionet e tyre, të cilat e pasqyrojnë këtë diferencë 
duke bërë që gratë e moshuara të jenë më të varfra se sa burrat e moshuar.

Ndarja gjinore e punës ndikon negativisht në efikasitetin e tregut të punës në tërësi.”19 Kjo sepse ndarja 
gjinore imponon një lloj mungese fleksibiliteti në tregun e punës, duke bërë që punëdhënësit të mos 
marrin në punë personin më të përshtatshëm për shkak të nocioneve paragjykuese nëse një grua apo 
burrë mund ta kryejë më mirë punën. Në nivel individual, ndarja gjinore në punë ndikon negativisht si në 
mundësitë për karrierë të grave ashtu edhe në ato të burrave, sepse mundësitë e tyre janë të kufizuara, për 
shkak të stereotipave që ata/ato vetë kanë trashëguar ose për shkak të paragjykimeve që do i hasin tek 
punëdhënësit e mundshëm.

Përveç kësaj, i ashtuquajturi “tavan i qelqtë”20 me të cilin përballen shumë gra për shkak të ndarjes gjinore 
vertikale, bën që gjysma e fuqisë punonjëse të mos lejohet të përdorë talentet dhe aftësitë e veta për të 
kontribuar në ekonomi, duke rezultuar në një zhvillim jo të plotë, jo efiçent edhe jo të qëndrueshëm.

18 European Commission, European Commission aims to significantly reduce the gender pay 
 Gap,  5 March 2010, http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_9549_en.htm 
19 UNDP Gender mainstreaming in practice, 2006, nga Melkas H. dhe Anker R., Gender-based occupational segregation in the 1990s, 1998
20 “Tavani i qelqtë” është një term i shpikur në vitin 1970, në SHBA, për të përshkruar barrierat e padukshme artificiale të krijuara nga paragjykimet 

e sjelljes dhe organizative të cilat pengojnë gratë për të pasur pozita të larta ekzekutive. Nëse ky “tavan qelqi” ndodh në vendin e punës apo 
në politikë, është në thelb një reflektim i pabarazisë gjinore sociale dhe ekonomike.
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Ndërsa sot pranohet gjerësisht se ekonomia formale është e segmentuar nga gjinia, kjo bindje është më 
pak e përhapur në rastin e ekonomisë informale. Megjithatë, disa studime të fundit provojnë ekzistencën 
e segmentimit gjinor brenda ekonomisë informale. Nga studime të fushës, bien në sy dy fakte globale 
përsa i përket ndarjes gjinore të ekonomisë informale. Fakti i pare është se, në tërë botën, tendenca është 
që burrat janë të mbipërfaqësuar në nivelin e lartë të hierarkisë së pagës, ndërsa gratë të mbipërfaqësuara 
në nivelin e poshtëm. Përqindjet variojnë në segmentet e ndërmjetëm, në varësi të sektorëve dhe shteteve, 
por gratë tentojnë të jenë të mbipërfaqësuara në punën e papaguar shtëpiake. Fakti i dytë global është se 
ka dallime të mëdha në rroga dhe të ardhura brenda ekonomisë informale: mesatarisht punëdhënësit kanë 
fitimet më të mëdha, punëtorët shtëpiakë i kanë më të ulëtat; punëtorët me mëditje dhe rrogëtarët i kanë 
diku nga mesi, në varësi të sektorëve apo vendeve të shqyrtuara. Rezultati neto është një hendek gjinor 
brenda ekonomisë informale, ku gratë si rregull fitojnë më pak sesa burrat edhe në sektorin informal21.

Punësimi i pakët i grave në fusha tradicionalisht mashkullore, si shkenca dhe teknologjia, ndikon negativisht 
si mbi gratë ashtu edhe mbi shoqërinë. Gratë pësojnë humbje sepse nuk mund të hyjnë në punë të paguara 
mirë dhe me prestigj të lartë, por edhe shoqëria gjithashtu humbet, sepse shpërdoron një pjesë të 
rëndësishme të talentit e potencialit të vet.

2.4 Diferenca gjinore në pagë në disa vende të Bashkimit Europian dhe të rajonit
Diferenca gjinore në pagë konsiderohet si një problem që duhet kapërcyer për arritjen e barazisë gjinore 
në tërësi, në tregun e punës, po ashtu edhe në krijimin e mundësive të barabarta për çdo individ. Ndryshimet 
në pagë janë në nivele të ndryshme në vende të ndryshme. Diferencat në pagë kanë evoluar duke u 
zvogëluar gjatë viteve në funksion të  zhvillimit ekonomik e social të secilit vend.
 
Duke ju referuar Komisionit Europian22 mesatarja e diferencës gjinore në pagë, në vendet e Bashkimit 
Europian është 17.5 për qind, ndërsa në fushën e shkencës, kjo diferencë arrin në 25%. Po sipas këtij 
raporti, kjo diferencë gjinore në pagë brenda vendeve anëtare të Bashkimit Europian, varjon nga 31% në 
Estoni në 5% në Itali. Ajo që të bie në sy në leximin e këtye të dhënave është se, në vendet ku niveli i 
punësimit të grave është i ulët, si p.sh. Maltë, Greqi apo Itali, diferencat në pagë janë më të ulëta se sa 
mesatarja. Në vendet me një nivel të lartë të ndarjes gjinore në tregun e punës  si p.sh në Qipro, Slovaki 
dhe Finlandë ose vendet në të cilat më shumë gra punojnë me kohë të pjesshme si: Austria, Hollanda, 
Anglia dhe Gjermania, diferenca gjinore në pagë është më e lartë.

Përsa i përket vendeve të rajonit diferenca gjinore në pagë është në nivele të ndryshme. Duke ju referuar 
të dhënave statistikore, në Maqedoni23,  gjatë viteve 2008 dhe 2009, burrat janë paguar mesatarisht 20% 
më shumë se gratë. Në Kroaci , diferenca mesatare në pagën mujore mes grave dhe burrave (në favor të 
këtyre të fundit) është 11%. Në fakt, kjo diferencë gjinore e pagës në Kroaci24, është një nga diferencat më 
të vogla jo vetëm për rajonin, por edhe për vendet e Bashkimit Europian. Sipas Raportit të Zhvillimit 
Njerëzor në Serbi (2009), gratë në Serbi paguhen me rreth 59% të rrogës së burrave.      

21 Chant S. dhe Pedwell C., Women, gender and the informal economy: An assessment of ILO research and suggested ways forward , International 
Labour Office, ILO, Geneva, 2008

22 European Commission, European Commision Staff Working Paper, Report on the progress on equality between women and men, 2010: http://
register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06571.en11.pdf

23 Statistical book , Women and Men in the Republic of Macedonia, 2009, 2010.
24 Central Bureau of Statistics, Republic of Croatia, 2009
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KAPITULLI 3 

Parimet e barazisë gjinore në çështjen e pagës në 
legjislacionin Shqiptar dhe atë Ndërkombëtar

3.1 Dispozitat Kushtetuese 
Nuk ka një nen specifik në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë lidhur me pagën. Gjithsesi, cilido e ka 
të qartë korrelacionin midis të drejtës për punë si një e drejtë kushtetuese dhe të drejtës për pagë e për 
shpërblim. 

Kështu, në Kreun IV të Pjesës së dytë, nën titullin “Liritë dhe të Drejtat Ekonomike, sociale dhe kulturore”, 
e konkretisht në nenin 49 të Kushtetutës nënvizohet se:  

1. Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që e ka zgjedhur ose pranuar 
vetë. Ai25 është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e kualifikimit të vet 
profesional. 

2. Të punësuarit kanë të drejtën e mbrojtjes shoqërore të punës. 

Punësimi në kushte të përshtatshme i të gjithë personave të aftë për punë renditet si një ndër objektivat 
socialë në nenin 59.a të Kushtetutës, që shteti synon brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që 
disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe të përgjegjësisë private.. 

Merr vlera për t’u përmendur edhe neni 52-të i Kushtetutës, si një nen që efekton në çështjet e “pagës” në 
të cilin nënvizohet se 

1. Kushdo ka të drejtën e sigurimeve shoqërore në pleqëri ose kur është i paaftë për punë, sipas një 
sistemi të caktuar me ligj. 

2. Kushdo, kur mbetet pa punë për shkaqe të pavarura nga vullneti i tij dhe kur nuk ka mjete të tjera 
jetese, ka të drejtën e ndihmës në kushtet e parashikuara me ligj”. 

Nga vetë natyra e saj, Kushtetuta është një dokument ligjor dhe politik tepër sintetik. Me pak fjalë, thotë 
shumë e përpiqet të lërë më shumë vend për akte të tjera normative. Për ligje që rregullojnë në mënyrë më 
specifike fusha të veçanta.  

Ndërkohë, Kushtetuta e ka përcaktuar hierarkinë midis normave në nenin 116 të saj. Duke e respektuar këtë 
hierarki, po ndalemi në analizën ligjore të pagës dhe gjithë komponentëve të saj. Kështu bëjmë një sistemim 
të normave ashtu sikur ato ndodhen në legjislacionin shqiptar. Në fakt sapo e kemi nisur analizën me 
Kushtetutën. Në këtë kontekst është vendi të përmendim edhe nenin simbol të barazisë ose të 
antidiskriminimit. Është fjala për nenin 18. “Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit dhe askush nuk mund 
të diskriminohet ...” (neni 18). 

25 Përemri “Ai” që gjejmë në këtë nen të Kushtetutës nuk ka kuptimin gjinor. 
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3.2 Konventat ndërkombëtare lidhur me pagën 
Konventat e ratifikuara janë të detyrueshme për zbatim dhe pjesë e legjislacionit të brendshëm. 

3.2.1 Konventat e OKB-së dhe standardet e pagës në këndvështrimin gjinor
Tashmë konventat ndërkombëtare e kanë kapërcyer atë çka përcaktonte neni 23 i Deklaratës Universale 
të të Drejtave të Njeriut mbi “të drejtën për pagë të njëjtë për punë të njëjtë”.

Konventa për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave ose CEDAW vendos në fokusin e vet gratë dhe ka si 
objektiv eliminimin e diskriminimit ndaj tyre në të gjitha fushat. Shqipëria e ka ratifikuar këtë konventë26. 
Në të veçojmë nenin 11 i cili duhet lexuar si një i tërë sikurse duhet lexuar e kuptuar e gjithë konventa në 
këtë mënyrë. Kjo sepse diferencimi i neneve e paragrafëve bën që të bëjmë gabime e t’i lëmë vend 
diferencimeve gjinore në pagë. Në nenin 11.1.d nënvizohet e drejta për shpërblim të barabartë, duke 
përfshirë përfitimet, dhe për trajtim të barabartë për punën me vlerë të barabartë, si dhe për barazinë e 
trajtimit në vlerësimin e cilësisë së punës. Kjo do të thotë se nëse nuk janë të njëjta: mundësitë e punësimit, 
kriteret e punësimit, të ngritjes në detyrë, të sigurisë në punë dhe mundësitë e të gjitha përfitimet dhe 
kushtet e punës, të përgatitjes profesionale dhe rikualifikimit, duke përfshirë edhe stazhin e punës, 
përgatitje profesionale të avancuar dhe kualifikimit të herëpashershëm, etj, - atëherë efektet në pagë do 
të jenë gjithashtu evidente. 

Konventa ndalet në mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë, duke përfshirë ruajtjen e funksionit 
riprodhues të gruas, si edhe në të drejtën për sigurime sociale, veçanërisht në rastet e pensionit, të 
papunësisë, të sëmundjes, të invaliditetit dhe të pleqërisë ose të çdo humbjeje tjetër të aftësisë për punë, 
si dhe të drejtën për pushime të paguara. Konventa parashikon në pikën 2 të nenit 11 masa të përshtatshme 
që duhet të marrin shtetet me qëllim për të parandaluar diskriminimin ndaj grave për shkaqe martesore 
apo amësie. Kjo sepse praktika dhe tek tuk, pra në raste të kufizuara, edhe legjislacioni nisur nga fakti që 
ky i fundit është në proces përmirësimi të vazhdueshëm, cenon indirekt të drejtën efektive në punë të 
grave për shkak të statusit të tyre martesor ose shtatzënisë27. 

CEDAW parashikon rëndësinë e rishikimit periodikisht të legjislacionit që mbron të drejtat e grave në 
fushën e punës. Ky rishikim është i lidhur me zhvillimet dhe dinamizmin në fusha të shkencës dhe të 
teknikës të cilat imponojnë  që disa masa, sipas nevojës, të rishikohen, shfuqizohen apo zgjerohen. Praktika 
e vendit tonë është e shoqëruar me ndryshime të herë pas hershme të legjislacionit, të cilat ndër të tjera 
kanë synuar përqasjen me standardet ndërkombëtare dhe zhvillimet e reja social –ekonomike.

Konventa Nr.100/1951 “Paga e Barabartë” e Organizatës Ndërkombëtare të Punës [ONP] 28 dhe 
Rekomandimi Nr. 90. Sa i përket sferës së veprimit të Konventës theksojmë se ajo zbatohet për të gjithë 
punonjësit burra e gra dhe për të gjithë sektorët publik e privat. Konventa zbatohet në të gjithë elementët 
26 Ligji nr, 7767/9.11.1993. Për aderimin e RSh në Konventën “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj Grave” CEDAW.
27 Komiteti CEDAW, Vërejtjet përmbyllëse të Komitetit CEDAW , 2010. Në paragrafin 12 flet per paqartësi lidhur me zbatimin e CEDAW në 

legjislacionin vendas. Një shembull tjetër është mosazhurnimi i listës së punëve të ndaluara për gratë shtatzëna konform zhvillimeve të 
shkences dhe teknologjisë.  Kjo bën që disa punë ndonëse dalin de facto nga skema e punëve të veshtira apo rrezikshme de jure qëndrojnë 
ende si të tilla. Të tilla mund të jenë edhe disa punë në sektorë si ndërtimi ku teknika mekanizimi e kishin eliminuar vështirësinë por gjithsesi 
puna mbeste në listë e papërshtatshme për gratë. Kur përmendim termin “ligj” i referohemi edhe akteve nënligjore.

 Masa të tilla përfshijnë: a) parashikimin e sanksioneve për pushimin nga puna për shkaqe shtatzënie apo të lejes së lindjes, si dhe diskriminimin 
në raste të pushimit nga puna të bazuar në gjendjen martesore; b) parashikimin e pagesës ose përfitimeve sociale të krahasueshme për lejen 
e lindjes. Leja e lindjes të mos passjellë humbjen e vendit të mëparshëm të punës, të drejtave të vjetërsisë apo të avantazheve sociale përfshi 
këtu edhe përllogaritjen në vjetërsi për efekt të pensionit; c) inkurajimin e sistemit të shërbimeve mbështetëse sociale të nevojshme që t’i 
mundësojnë prindërit të kombinojnë detyrimet familjare me përgjegjësitë në punë, dhe të marrin pjesë në jetën publike, veçanërisht duke 
nxitur krijimin dhe zhvillimin e një rrjeti infrastrukturor për kujdesin ndaj fëmijëve; d) sigurimin e një mbrojtjeje të veçantë për gratë shtatzëna 
në ato vende të punës në të cilat provohet se puna që kryejnë është e dëmshme. 

28 Ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë më 03.06.1957.
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e shpërblimit dhe përfshin krahasimin midis punëve. Konventa jep një definicion të plotë dhe gjithëpërfshirës 
lidhur me pagën e shpërblimin: “Rrogë ose pagë bazë, normale ose minimale dhe çdo pagesë tjetër shtesë 
e paguar drejtpërdrejt ose në mënyrë të tërthortë nga punëdhënësi në dorë ose në natyrë, si pasojë e 
punësimit të punonjësve”. Vetëm njohja dhe zbatimi i barazisë në të gjithë këta komponentë të shpërblimit 
siguron parimin e pagës së barabartë. Ky përkufizim ka një shtrirje të gjerë me qëllim për të siguruar se 
barazia nuk do të kufizohet në rrogën e zakonshme dhe as në ndonjë mënyrë tjetër të kufizuar. Shqipëria 
e ka ratifikuar këtë konventë dhe ka detyrimin të luajë një rol aktiv në zbatimin e standardeve të saj lidhur 
me pagën e barabartë në të gjithë sektorët. Përgjegjësi në zbatimin e konventës kanë edhe organizatat e 
punëdhënësve e punëmarrësve. Për realizimin e këtij standardi duhen ligje dhe akte nënligjore të 
përshtatshme; kritere të qarta të përcaktimit të pagës minimale; konsulta me grupet e interesit dhe 
organizatat e punëmarrësve; si dhe marrëveshje kolektive në përputhje me Konventën.  Konventa nënvizon 
rëndësinë e masave për të promovuar vlerësime objektive në bazë të punës së bërë. Vlerësimi objektiv  i  
punës mundëson një mënyrë që klasifikon sistematikisht punën në përputhje të përbërjes së saj dhe 
aftësive të kërkuara pavarësisht gjinisë apo karakteristikave personale të punëtorit.  

Si përkufizohet paga ose shpërblimi? Shpërblimet: Termi “shpërblim” ose rrogë shtesë është gjithashtu 
shumë i  përgjithshëm dhe përfshin shtesa të bazuara në statusin martesor ose në vjetërsinë në punë, në 
paratë e domosdoshme të xhepit, në lejen e barrës dhe shpenzime të strehimit, lejet familjare dhe përfitimet 
e tjera si furnizimi dhe larja e rrobave të punës nga punëdhënësi, etj. Cilët janë elementët indirekt të 
pagës?  Termi “jo i drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë” përfshin disa elementë jo të drejtpërdrejtë 
të pagesës të cilët nuk janë të pagueshëm direkt nga punëdhënësi, por të cilët dalin në pah nga marrëdhënia 
e punësimit. Ato mund të përfshijnë leje të paguara nga një fond i  përbashkët i  menaxhuar nga punëdhënësi 
ose punëtorët. 

Diskriminime që lidhen me shpërblimet të justifikuara me shtetësisë

Rasti “Weller kundër. Hungarisë”,29 ka të bëjë me kërkesën e një babi dhe dy djemve të tij binjakë. Këta 
ishin të tre shtetas hungarezë e jetojnin në Budapest. Kërkuesit u ankuan sepse atyre u ishin mohuar 
përfitimet e lindjes që jepen kur lindin fëmijët. Kjo për faktin se nëna e fëmijëve nuk kish të drejtë për 
shkak të shtetësisë së saj jo hungarezë që ti merrte këto përfitime. GEDNJ mendoi unanimisht se nuk 
kish asnjë justifikim për t’i mohuar babait natyror, një shtetas hungarez, dhe të gjithë familjes së tij, 
përfitimet e lindjes, që synonin të mbështesin fëmijët e porsalindur, me justifikimin se nëna e fëmijëve 
nuk kish shtetësinë hungareze.

Çdo të thotë Punë e një vlere të barabartë:  Neni 1 (b) i  Konventës29përcakton se kjo shprehje i  referohet 
normave të pagesës së themeluar  pa diskriminim të bazuar në gjini.  Duke vendosur krahasimin në nivelin 
e “vlerës së punës” Konventa nr. 100 dhe Rekomandimi nr. 90 shkojnë përtej një reference të “së njëjtës” 
punë ose të një pune “të ngjashme” dhe gjithashtu përfshijnë punë të ndryshme të cilat mund t’iu atribuohet 
e njëjta vlerë. Vlera i  referohet vlerës së punës me qëllim të pagesës së njësuar, pavarësisht se nuk 
përcaktohet hollësisht nga Konventa.

29 Hungari, Kërkesa Nr. 44399/05, Vendimi i 31 marsit 2009.
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Pagë e barabartë për punë me vlerë të barabartë

Një çështje me rëndësi në rastet e pagës së barabartë është gjithnjë nëse puna e kryer nga një 
punëmarrëse femër është e barabartë me punën e kryer nga një punëmarrës mashkull. Kështu është 
çështja Barber30. GJED nënvizoi se parimi i pagës së barabartë duhet të respektohet në secilin prej 
elementëve të shpërblimit që u jepet burrave dhe grave. Kjo nënkupton se shpesh krahasimi duhet të 
bëhet midis punës së kryer dhe pagës së marrë nga punëtorët meshkuj dhe femra. 

Një tjetër rast me rëndësi është ai i vitit 1979 i ashtuquajtur rasti i Znj. Smith31 e cila pretendonte se paga 
e saj duhet të ishte e njëjtë me pagën e paraardhësit në detyrë, Z. McCullough. Ajo pretendon se është 
duke kryer të njëjtën punë vetëm se në kohë të ndryshme dhe paga e saj është më e ulët.

Dallimet e lejueshme në30pagë duhet të bazohen në dallime31objektive për punën e kryer dhe jo për shkak 
të gjinisë. Të tillë janë: Vjetërsia; Arsimimi; Aftësitë; Përvoja; Rendimenti32. 

3.2.2 Instrumentet e Këshillit të Europës dhe mbrojtja e parimeve të barazisë gjinore në pagë
Parimi i barazisë gjinore është një nga parimet themelore të Këshillit të Europës për të Drejtat e Njeriut 
(KEDNJ). Neni 14 i KEDNj-së është dispozita bazë kundër diskriminimit. Në të përcaktohet se: “Gëzimi i të 
drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë Konventë, do të sigurohet pa diskriminim, për çdo lloj arsyeje si 
seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimi politik apo të tjera, origjina kombëtare apo sociale, të shoqëruarit 
me statusin e pakicës kombëtare, pronës, lindjes, apo ndonjë status tjetër”.

Mbrojtja nga diskriminimi sipas Nenit 14, u plotësua me Nenin 1 të Protokollit 12 të KEDNj-së. Protokolli 12 
e zgjeron gamën e zbatimit të Nenit 14, duke parashikuar një zbatim krejtësisht të pavarur të parimit të 
mos-diskriminimit “për çdo të drejtë të përcaktuar me ligj”. Neni 1 i Protokollit 12 parashikon një klauzolë 
mos-diskriminimi dhe si pasojë ofron një gamë mbrojtje e cila shtrihet përtej “gëzimit të të drejtave dhe 

lirive të përcaktuara në Konventë “.  

3.2.3 Gjinia dhe paga në standardet e BE-së. Detyrimet e Shqipërisë 
Kriteret e Kopenhagenit33 kërkojnë që vendet që aspirojnë anëtarësim në BE të kenë institucione që, ndër të 
tjera, garantojnë demokracinë, shtetin ligjor, të drejtat e njeriut, respektin dhe mbrojtjen e pakicave. Meqenëse 
e drejta e Bashkimit Europian (BE-së) dhe praktikat ligjore që rrjedhin nga Gjykata Europiane e së Drejtës 
vendosin standarde dhe mbrojtje në fusha të politikave shoqërore, të ndihmës ekonomike, të arsimit dhe të 
gjinisë, këto janë edhe qëllimet e rëndësishme që duhet të përmbushen nga vendet që përpiqen të plotësojnë 
standardet e hyrjes në Bashkimin Europian. Në këtë kuadër përfshihen edhe detyrimet e Shqipërisë. 

30 GjED 17 maj 1990, C-262/88 (Barber) . 
31 GjED Çështja 129/79, Macarthys Ltd kundër  Wendy Smith, [1980] ECR 1275.
32 Në kuadrin e ONP konventa të  tjera të rëndësishme janë: Konventa Nr 111/1958 “Diskriminimi në punë dhe punësim”[ratifikuar me ligjin 

8085/13.3.96] dhe Rekomandimi nr. 111; Konventa Nr. 103/1952 Për mbrojtjen e shtatzënisë (rishikuar), dhe Rekomandimi Nr. 95; Konventa 
Nr. 183/2000 “Për mbrojtjen e amësisë” [Ligji nr. 8829/5.11.2001] dhe Rekomandimi Nr. 191; Konventa Nr. 156/1981 “Punëtorët me përgjegjësi 
familjare” [Ligji nr.9773/12.7.2007] dhe Rekomandimi Nr. 165. Meqë barazia është e lidhur ngushtë me promovimin e punës dhe të punësimit, 
në këtë drejtim dallojmë konventat e ratifikuar së fundmi nga Kuvendi i RSH mbi politikat e punësimit: Konventa Nr.122/1964  “E Politikave 
të Punësimit dhe Rekomandimi Nr. 122 dhe Nr. 169; Konventa Nr. 168/1988 “Për nxitjen e punësimit dhe mbrojtjen nga papunësia [Ligji 
nr.9547/1.6.2006]. Lidhur me kushtet e punës renditim: Konventa Nr.171/1990 “Për Punën e Natës” [ligjin nr.9197/26.2.2004] dhe rekomandimi 
përkatës me Nr.178; Konventa Nr.177/1996 Për punën në shtëpi dhe Rekomandimi Nr. 184; Konventa Nr. 175/1994 “Për Punën me kohë të 
pjesshme” dhe Rekomandimi Nr.182; Konventa Nr. 155/1981 “Për shëndetin dhe sigurinë në punë” dhe Protokolli përkatës i vitit 2002 dhe 
Rekomandimi 164.

33 Kriteret e Kopenhagenit janë rregullat që përcaktojnë nëse një vend ka të drejtë të bashkohet me Bashkimin Evropian. Këto kritere janë 
përcaktuar në Qershor 1993 nga Këshilli i Europës në Kopenhagen të Danimarkës nga i  cili ata marrin edhe emrin e tyre.
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NENI 99 i MSA-së: Bashkëpunimi social

Palët bashkëpunojnë për të lehtësuar reformat e politikave shqiptare të punësimit, në kontekstin e forcimit 
të reformave ekonomike dhe të integrimit. Bashkëpunimi synon të mbështesë  përshtatjen e sistemit 
shqiptar të sigurimeve shoqërore me kërkesat e reja ekonomike dhe sociale, dhe përfshin përshtatjen e 
legjislacionit shqiptar për sa u përket kushteve të punës dhe mundësive të barabarta për gratë, ashtu si dhe 
përmirësimin e nivelit të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në punë për punëtorët, duke ju referuar nivelit 
ekzistues të mbrojtjes në Komunitet. 

Bashkëpunimi merr parasysh fushat prioritare që lidhen me acquis e Komunitetit në këtë fushë.

NENI 77 i MSA- së: “Kushtet e punës dhe mundësi të barabarta”  

Shqipëria do të harmonizojë në mënyrë progresive legjislacionin e saj me atë të Komunitetit Europian në 
fushën e kushteve të punës, veçanërisht të shëndetit dhe sigurisë në punë, dhe mundësive të barabarta. 

Në Traktatin e Komunitetit Ekonomik Europian (KEE) [1957], u përfshi një dispozitë e vetme (Neni 119 i 
Traktatit të KEE-së, tani Neni 141 i Traktatit të KE-së) për të luftuar diskriminimin gjinor, pra, parimi i pagës 
së barabartë midis burrave dhe grave për punë të barabartë. Në lidhje me marrëdhënien hierarkike midis 
legjislacionit bazë dhe legjislacionit dytësor, të gjitha ligjet e miratuara nga legjislatorët e Bashkimit 
Europian(BE) nuk duhet të bien ndesh me këtë dispozitë. Gjykata Europiane e Drejtësisë (GjED), si i vetmi 
institucion për të interpretuar në mënyrë autentike të drejtën e BE-së, ka nënvizuar se Neni 119 i KEE-së 
kishte jo vetëm qëllim ekonomik, por edhe social.34 Më pas, GjED-ja vendosi se qëllimi ekonomik është 
dytësor ndaj qëllimit social. Ajo gjithashtu deklaroi se parimi i pagës së barabartë është shprehje e një të 
drejte njerëzore themelore. Me hyrjen në fuqi të Traktatit të Amsterdamit35 në 1999, nxitja e barazisë midis 
burrave dhe grave në mbarë Komunitetin Europian është bërë një nga detyrat e qenësishme të Komunitetit 
(Neni 2 i KE-së). 

Sipas praktikës së GjED-së për problemin e “pagës”, paga përfshin jo vetëm pagën bazë, por edhe – për 
shembull – shtesat e punës jashtë orarit, shpërblimet e veçanta të paguara nga punëdhënësi36, lehtësirat e 
udhëtimit, kompensimin për pjesëmarrje në kurse trajnimi dhe lehtësi trajnimi, pagesat e ndërprerjes së 
punës në rast heqje nga puna dhe pensionet profesionale.

Ndër direktivat e BE në këtë drejtim rendisim: Direktiva 75/117/e KEE-së për pagë të barabartë për burrat 
dhe gratë si ndër më kryesoret37 e cila është shfuqizuar me Direktivën e Ndryshuar ose të ashtuquajturën 
Direktivën e Riformuluar 2006/54/të KE-së. 

Qëllimi i Direktivës së riformuluar është të sqarojë dhe bashkojë në një tekst të vetëm dispozitat për 
punësimin, duke përfshirë ngritjen në detyrë dhe trajnimin profesional, si edhe kushtet e punës, dhe duke 
përfshirë pagën dhe skemat profesionale të sigurimeve shoqërore. Ajo shfuqizon kështu Direktivat 75/117/të 
KEE-së, 76/207/të KEE-së, 86/378/të KEE-së dhe 97/80/të KE-së. Pothuaj të gjitha nenet e Direktivës së 
Riformuluar u korrespondojnë neneve ekzistues në njërën apo më shumë prej direktivave të lartpërmendura.

34 GjED Çështja 43/75 (Defrenne II);  GjED, Çështja-50/96  (Schröder).
35 Në Amsterdam, më 16-17 qershor 1997, kryetarët e shteteve dhe të qeverive të 15 vendeve të Bashkimit Europian arritën në një marrëveshje 

politike për një traktat të ri për Europën, Traktatin e Amsterdamit.
36 GjED, C-300/06 (Voß); GJED, C-333/97 (Leëen); GjED, C-12/81(Garland); GjED, C-12/81(Garland). GjED, C-360/90 (Bötel); GjED, C-33/89 

(Koëalska); GjED, 170/84 (Bilka) dhe GjED, C-262/88 (Barber).
37 Direktiva 76/207/e KEE-së për trajtimin e barabartë të burrave dhe grave në punësim; Direktiva 86/378/e KEE-së për trajtimin e barabartë 

të burrave dhe grave në skemat e sigurimeve profesionale; Direktiva 79/7/e KEE-së për trajtimin e barabartë të burrave dhe grave në skemat 
statutore të sigurisë. Të gjitha janë të shfuqizuara nga Direktia e Riformuluar 2006/54/e KE-së. 
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Direktiva e Riformuluar 2006/54/ e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, e datës 5 korrik, për zbatimin e 
parimit të mundësive të barabarta për burrat dhe gratë në çështje të punësimit dhe profesionit (e ribërë), 
ndahet në katër tituj. 

• Titulli i parë përfshin dispozitat e përgjithshme dhe bën një përshkrim të qëllimit të Direktivës dhe 
përkufizimet e koncepteve të ndryshme si, diskriminimi i drejtpërdrejtë dhe i tërthortë, ngacmimi dhe 
ngacmimi seksual38. 

• Titulli i dytë përfshin dispozita për pagë të barabartë dhe për trajtim të barabartë në lidhje me qasje 
në punësim, trajnim profesional dhe ngritje në detyrë dhe në kushtet e punës.

• Në titullin e tretë, bashkohen dispozitat për dënimet, barrën e provës, viktimizimin, nxitjen e trajtimit 
të barabartë nëpërmes organeve të barazisë, dialogut shoqëror dhe dialogut me OJF. Ky titull 
gjithashtu përfshin dispozita të përgjithshme, për shembull, për parandalimin e diskriminimit, 
përfshirjen e këndvështrimit gjinor dhe përhapjen e informacionit.

• Titulli i katërt përmban dispozitat e fundit (shfuqizimin e direktivave të tjera dhe hyrjen në fuqi) dhe 
përcakton detyrimet raportuese si edhe afatet kohore për zbatim nga Shtetet Anëtare (SHA). 

• Të tjera direktiva janë: Direktiva e Punëtoreve  Shtatzëna 92/85/e KEE-së; Direktiva e Lejes Prindërore 
96/34/e KE-së; Direktiva e Barrës së Provës 97/80/e KE-së përmes së cilës përcaktohet se i takon të 
paditurit të provojë se nuk ka pasur ndonjë shkelje të parimit të barazisë.

3.3 Dispozitat e Legjislacionit të brendshëm lidhur me eliminimin e diferencimeve në pagë 
e shpërblim

Dispozitat e Kodit të Punës [Ligji nr.7961/12.7.1996, ndryshuar].

Sipas nenit 115 të Kodit të Punës në Republikën e Shqipërisë, punëdhënësi jep të njëjtën pagë si për gratë 
edhe për burrat që kryejnë punë me vlerë të barabartë. Ligjvënësi ka parashikuar se nuk konsiderohen si 
diskriminuese, diferencat në pagë, që bazohen në kritere objektive pavarësisht nga seksi. Të tilla janë 
cilësia dhe sasia e punës, kualifikimi profesional dhe vjetërsia në punë. Nëse punëmarrësi parashtron të 
dhëna serioze që lënë të kuptojnë ekzistencën e një diskriminimi, punëdhënësi është i detyruar të provojë 
të kundërtën. Ne përcaktimet e mësipërme vërejmë se kemi te bëjmë me një dispozitë ndaluese, detyruese, 
e cila garanton barazinë në shpërblim, pra mosdiskriminim në pagesë.  

Shpeshherë në praktikë kjo formë diskriminimi vërehet jo në formën e drejtpërdrejtë të saj, por në atë jo 
të drejtpërdrejtë, pra kur punëdhënësi përpiqet të përligjë diferencat në pagë me punën jo të barabartë 
që mund të kryejnë punëmarrës të sekseve të ndryshme. Interpretimet që i janë bërë rast pas rasti çështjeve 
të cilat janë në fushën e zbatimit të këtij neni, theksojnë se e rëndësishme nuk është që puna të jetë 
tërësisht e njëjtë, por tregues të tillë që e bëjnë të njëjtë.  Termi “punë me vlerë të barabartë” nuk mund të 
kuptohet vetëm për të njëjtën punë ose për punë të barabartë por edhe për punë në kushte të njëjta. 
Qëllimi është të arrihet që punët të vlerësohen në mënyrë të njëjtë, për të shmangur që gratë të paguhen 
më pak vetëm për faktin që punën e bëjnë gratë. Kjo do të thotë që ka mundësi që të vlerësohen dy lloje 
të ndryshme punësh në bazë kriteresh objektive si  aftësitë, përpjekjet, përgjegjësia dhe kushtet e punës. 
Koncepti i vlerës së barabartë: përfshin krahasimin e punëve të njëjta dhe punëve të ndryshme, por me  
vlerë të barabartë.  Bëhet fjalë për vlerën e punës (dhe jo të personit që bën punën) me qëllim krahasimi. 

38 Sipas LBGJ, gjejmë të njëjtën terminologji lidhur me teramt e references ngacmim dhe ngacmim seksual si edhe në direktivën e riformuluar 
të sipër përmendur. Sipas nenit 4 paragrafi 9. “Ngacmim për shkak të përkatësisë gjinore” është çdo formë sjelljeje e padëshiruar, që lidhet 
me gjininë e një personi dhe ka për qëllim dhe/ose sjell si pasojë cenimin e dinjitetit personal ose krijimin e një mjedisi kërcënues, armiqësor, 
poshtërues, përçmues apo fyes. Sipas nenit 4 paragrafi 10. “Shqetësim seksual” është çdo formë e padëshiruar sjelljeje, e shprehur me fjalë 
ose veprime fizike dhe simbolike, me natyrë seksuale, e cila ka për qëllim ose sjell si pasojë cenimin e dinjitetit personal, në mënyrë të veçantë 
kur krijon një mjedis kërcënues, armiqësor, poshtërues, përçmues apo fyes.
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Me vlerë të barabartë kuptohet krahasimi i punëve të ndryshme që mund të kenë të njëjtën vlerë: punëtore 
shtëpie (femër, pagë e ulët) dhe kopshtari (mashkull, pagë e lartë); punonjëse bibloteke(femër) dhe 
mekanik (mashkull). Për kategorizimin e pagave në bazë të përmbajtjes së punës kërkohet analizë, 
përshkrim dhe kategorizim. Kategorizimi i punës bazohet në kritere që kanë të bëjnë me përgjegjësinë, 
aftësitë, përpjekjet, kushtet e punës. Meqenëse ka një prirje që burrat dhe gratë të bëjnë punë të ndryshme, 
është e rëndësishme të përcaktohen teknika dhe procedura të përshtatshme, për të vlerësuar vlerën 
relative të një pune të caktuar. Në vlerësimin e punëve ka  elemente qe nuk duken e nuk vlerësohen e ne 
këtë mënyre bëjnë diferencën për mirë apo për keq. Kryesisht për keq në dëm të grave.

Sipas nenit 115 të Kodit te Punës, diskriminimi eliminohet kur punëdhënësi i akordon punëmarrësit 
tëdiskriminuar një shpërblim që përfshin gjithë avantazhet që ka punëmarrësi i seksit tjetër39.

Kur bëjmë fjalë për pagë këtu i referohemi të gjitha llojeve të shpërblimeve.

Tek rasti Bötel,40  GjED-ja deklaroi se kompensimi që merrnin punëmarrësit gjermanë për humbjen e të 
ardhurave kur merrnin pjesë në seanca trajnimi, ishte “pagë”.

Puna me vlerë të njëjtë dhe rëndësia e krahasimeve objektive

Në 1999, GjED-ja duhej të vendoste lidhur me punën e mjekëve psikiatër dhe të psikologëve psiko 
terapistë41: Psikologë të diplomuar austriakë të punësuar si psikoterapistë, pretendonin se marrëveshjet 
kolektive që përcaktonin pagat minimale për ta dhe për mjekët që merreshin me psikoterapi, ishin 
tërthorazi diskriminuese, duke iu mundësuar mjekëve, shumica e të cilëve ishin burra, të merrnin 
shpërblime më të larta për punë të krahasueshme. GjED-ja shpalli se, për të përcaktuar që puna e bërë 
nga njerëz të ndryshëm është “punë e njëjtë”, është e nevojshme të vendoset nëse këta njerëz janë në 
situata të krahasueshme. Faktorë të tillë si, natyra e punës dhe kërkesat për trajnim duhet të jenë me 
rëndësi. Megjithëse puna mund të duket e njëjtë, në rast se kryhet nga njerëz me kualifikime profesionale 
dhe trajnime të ndryshme, atëherë lind nevoja të shihen detyrat që mund t’i jenë dhënë secilit grup, 
kërkesat për trajnim për kryerjen e këtyre detyra të tjera, plus dhe kushtet e punës në të cilat ato 
kryhen. Në këtë rast, psikologët dhe mjekët  mbështeten në njohuri dhe aftësi të ndryshme, të cilat janë 
përftuar në situata të ndryshme. Për më tepër, mjekët janë gjithashtu të kualifikuar të kryejnë detyra të 
tjera në këtë fushë, të cilat psikologët nuk i kryejnë dot. Si rrjedhojë, në këtë rast, të dy grupet e 
personave nuk mund të konsiderohen se janë në një situatë të krahasueshme.

40  41

39 Përcaktime te rëndësishme ka dhënë Kodi ne nenin 132 te tij, lidhur me punëmarrësit qe përkujdesen për fëmijët në ngarkim, pavarësisht 
përkatësisë gjinore të tyre. Kështu, në rast përkujdesjesh të domosdoshme për fëmijët në ngarkim, punëmarrësi disponon jo me shumë se 12 
ditë mungesa në vit. Ndërkohë punëmarrësi me fëmijë të mitur deri në tre vjeç, ka të drejtë për një pushim të paguar deri në 15 ditë, kur fëmija 
i tij është i sëmurë, vërtetuar me raport mjekësor. Në rastet e mësipërme punëmarrësi ka të drejtë të mungoje për një periudhë shtesë jo më 
shumë se 30 ditë në vit pa pagesë. Dispozita ka parashikuar edhe rregullin se kujt i jepet pushimi në këto raste, duke theksuar se pushimi i 
njihet fillimisht bashkëshortit që merret e kujdeset efektivisht për fëmijën, dhe në rast të kundërt ai i jepet me rradhë edhe nënës edhe babait. 
Për rastet e sipërpërmendura punëdhënësi mund të verifikojë raportin për kujdesin për fëmijën duke caktuar një mjek tjetër.

40 GjED, 4 qershor 1992, Çështja C-360/90 (Bötel).
41 GjED, 11 maj 1999, Çështja C-309/97



28 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim

PABARAZIA GJINORE NË PAGË
NJË RAST SHQIPTAR

Ligji “Për barazinë gjinore në shoqëri” [Nr.9970/28.7.2008], ndalet,  në disa prej neneve të tij në çështjen 
e pagës dhe të komponentëve të saj me qëllim objektivin e barazisë gjinore në këtë aspekt. Në nenin 4 pika 
8 jepet një përkufizim shumë i rëndësishëm i cili është thelbi i të kuptuarit të vlerës së një pune cilado qoftë 
ajo e që detyrimisht lidh pagën me të. Në këtë mënyrë, nëse jemi në gjendje që në bazë të disa indikatorëve 
të mund të masnim vlerën e çdo lloj pune, atëherë, ka shumë mundësi që t’i afroheshim realisht parimeve 
të barazisë në pagë. Sot vështirësia nuk qëndron tek paga e barabartë për të njëjtën punë, ose për të 
ashtuquajturën “punë të njëjtë”. Diku tjetër fshihet rreziku i diskriminimit dhe pabarazisë. Në nenin 4.8 
jepet kuptimi “Punë me vlerë të barabartë” e cila është veprimtaria e paguar, e cila, e krahasuar me të 
njëjtët tregues ose njësi matëse të një veprimtarie tjetër, pasqyron njohuritë e ngjashme ose të barabarta 
dhe aftësitë profesionale në realizimin e një sasie të barabartë dhe të përafërt të përpjekjeve fizike e 
intelektuale. 

Në nenin 16 pika 7, ndër detyrimet e punëdhënësit në marrëdhëniet e punës, renditet “Të japë pagesë të 
barabartë për punë me vlerë të barabartë”. Në nenin 21.ç nënvizohet si një e drejtë e punëmarrësit për 
respektimin e parimeve të barazisë gjinore që [punëmarrësit]: “të kenë pagë të barabartë për punë me 
vlerë të barabartë, përfshirë shpërblimet, për trajtim të barabartë për punë me vlerë të barabartë, si dhe 
për trajtim të barabartë lidhur me vlerësimin e cilësisë së punës”.

Por ka shumë rreziqe që diferenca gjinore në pagë e shpërblim [e ashtuquajtura “gender pay gap”] të 
fshihet në disa veprime të tjera të punëdhënësit të tilla si:  a. përdorimi i standardeve ose/dhe procedurave 
të diferencuara ndaj punëmarrësve për shkak të gjinisë për rekrutimin, trajnimin dhe ritrajnimin, promovimin 
në detyrë, nxitjen profesionale, menaxhimin dhe shpërndarjen e punës, kohëzgjatjen dhe kushtet e provës, 
sigurimet shoqërore dhe përfitimet në rastet e daljes në pension, papunësisë, sëmundjes, invaliditetit, 
paaftësisë për punë, të drejtën e lejes dhe të lejes së paguar, mbrojtjen e shëndetit dhe të sigurisë në punë, 
pagesën për punë me vlerë të barabartë, pjesëmarrjen në organizatat sindikale42; b. në krijimin e kushteve 
të punës të diferencuara për punëmarrësit e të njëjtit nivel; c. Në ndërmarrjen e  dënimeve disiplinore ndaj 
punëmarrësit, ndryshimin e kushteve të punës, në  transferimin në një punë tjetër, në shkurtimin e vendeve 
të punës, në pushimin apo largimin nga puna ose përfundimin e kontratës së punës; ç. në  vendosjen në 
pozitë të disfavorshme të punëmarrësit, për shkak të një ankese ndaj veprimeve të mësipërme të 
punëdhënësit.  
 
Gjithashtu, “diferenca gjinore në pagë” mund të vijë sepse në përzgjedhjen e një kandidati për punë dhe 
përfundimin e marrëdhënieve të punës, punëdhënësi ka diferencuar punëmarrësin për shkaqe të mëmësisë, 
mundësisë për shtatzënësi në të ardhmen, shtatzënisë, përgjegjësisë prindërore, gjendjes civile, apo 
përgjegjësive familjare. Kuptohet kur nuk është rasti i vendit të punës të përcaktuar nga Këshilli i Ministrave 
si i vështirë ose i rrezikshëm për shëndetin e nënave me fëmijë në gji dhe për gratë shtatzëna. E njëjta 
mund të ndodhë gjatë proceseve të riorganizimit dhe reformimit të vendeve të punës, kur punëdhënësi 
nuk respekton rregullat e përfaqësimit të barabartë gjinor në përfundimin e marrëdhënieve të punës43.

Në këtë ligj, ka një nen shumë të rëndësishëm e të dobishëm njëkohësisht. Është fjala për nenin 23 që 
lidhet me kuptimin dhe “vlerësimin e punës së papaguar”. Sipas këtij neni, “1. Puna e papaguar e femrave 
42 Përveç rasteve të parashikuara nga neni 9 i Ligjit “Për barazinë gjinore në shoqëri” i cili nën titullin “Masat e veçanta” parashikon: “Nuk 

përbëjnë diskriminim për shkak të gjinisë rastet kur shteti merr masa të veçanta, përfshirë edhe dispozita ligjore, që synojnë: a) mbrojtjen e 
posaçme të grave gjatë shtatzënësisë dhe lindjes, të nënave të reja, si dhe të prindërve të rinj, për shkak të lindjes natyrore ose të adoptimit 
të fëmijës, duke krijuar kushte për mbrojtjen dhe lehtësimin e tyre në punë; në sigurimet shoqërore e ndihmat sociale; në sigurimin e ndihmës 
së nevojshme shëndetësore për nënën dhe fëmijën; në sigurimin dhe nxitjen e sistemit të shërbimeve sociale, duke favorizuar zhvillimin e 
rrjetit të çerdheve e kopshteve; b) lehtësimin e ndihmën për personat, që kanë përgjegjësi të veçanta në familje, për shkak të përkujdesjes 
së përditshme ndaj anëtarëve të paaftë të familjes, për shkak të moshës, paaftësisë fizike apo mendore ose për shkaqe të tjera paaftësie. c) 
kufizimet për të punuar në disa sektorë të punëve të rënda dhe të rrezikshme për gratë shtatzëna dhe ato me fëmijë në gji. Këto kufizime do 
të rishikohen periodikisht, në varësi të njohurive shkencore e teknike dhe sipas nevojave që paraqiten.

43 Shih nenin 17 të Ligjit “Për barazinë gjinore në shoqëri” [2008]
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dhe e meshkujve vlerësohet kontribut për zhvillimin e familjes dhe të shoqërisë, në rast kur ai/ajo: a. 
kujdeset për mirëqenien e familjes; b. kujdeset për fëmijët; c. kujdeset për anëtarë të tjerë të familjes; ç. 
punon në bujqësi dhe ekonomi familjare.” Në këto raste, këta individë, përfitojnë nga shërbimet në 
komunitet, politikat e punës dhe të punësimit, si dhe të formimit profesional në bazë të legjislacionit në 
fuqi. Ndërkohë duhet të pranojmë që ka edhe një diferencë tjetër, midis ligjit dhe zbatimit të tij. 

Ligji Për mbrojtjen nga diskriminimi [Nr.10 221/4.2.2010] i cili është një ligj plotësisht i përafruar me 
Direktivën e Këshillit 2000/78/KE të 27 Nëntorit 2000 për “Përcaktimin e një kuadri të përgjithshëm për 
trajtimin e barabartë në punësim dhe marrëdhëniet gjatë punës” dhe Direktivën e Parlamentit Europian 
dhe të Këshillit 2006/54/KE të 5 Korrikut 2006 për “Zbatimin e parimit të mundësive të barabarta dhe të 
trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në çështjet e punësimit dhe marrëdhëniet gjatë punës”.

Në kreun e dytë të këtij ligji [nenet 12-16] gjenden dispozita që kanë të bëjnë me mbrojtjen nga diskriminimi 
[përfshi diskriminimin gjinor] në punësim. Këtu përfshihen proceset që direkt apo indirekt ndikojnë në 
“Gender pay gap” të tilla si: shpallja e vendeve të lira të punës; rekrutimi dhe përzgjedhjen e punëmarrësve; 
trajtimi i punëmarrësve në vendin e punës, duke përfshirë trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose ndryshimit 
të kushteve të punës, shpërblimin, përfitimet dhe mjedisin e punës, trajtimin lidhur me trajnimet profesionale 
ose gjatë procesit disiplinor apo lidhur me pushimin nga puna ose zgjidhjen e kontratës së punës; etj. Në 
nenin 13 përcaktohen detyrimet e punëdhënësit ku renditen nga ato me karakter thjesht deklarativ e 
ndërgjegjësues deri tek ato konkretet, duke vendosur një afat reagimi prej një muaji [maksimumi] të këtij 
të fundit me qëllim mbrojtjen nga diskriminimi. Sipas nenit 15.4 në rast se punëdhënësi nuk merr masa për 
të hetuar dhe për të zgjidhur ankesën për diskriminim, punëmarrësi që ka bërë ankesën ka të drejtë ta 
ndërpresë punën, pa humbur të drejtën e pagës, për aq kohë sa është e nevojshme për t’u mbrojtur nga 
diskriminimi. Punëmarrësi kthen pagën e marrë, sipas këtij neni, në rast se diskriminimi i pretenduar nuk 
rezulton i vërtetuar me vendim të formës së prerë. 

3.4  Aktet nënligjore
Këtu po ndalemi vetëm në një prej tyre por që ka pësuar ndryshime të herëpashershme. Vendimet e 
Këshillit të Ministrave lidhur me nivelin e Pagës Minimale në shkallë vendi [Vendimi më i fundit 
Nr.566/01.7.2011] dalin në bazë dhe për zbatim të nenit 111 të  “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”.

3.4.1 Gjykatat shqiptare
Gjykata mbetet një institucion shumë i rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave në fushën e marrëdhënieve 
të punës. Pjesë e mosmarrëveshjeve që përfundojnë në gjykatë janë edhe rastet lidhur me pagën e 
shpërblimin. Sistemi i drejtësisë është i ndërtuar në tri shkallë. Gjykatat e rretheve gjyqësore të cilat janë 
gjykata të shkallës së parë, gjykatat e Apelit dhe gjykata e Lartë. 

Nga një monitorim i kufizuar sasior [për periudhën 2002-2011] që iu bëmë vendimeve gjyqësore të Gjykatës 
së Rrethit gjyqësor Tiranë, vumë re se paditë për marrëdhëniet e punës janë në bllok me këtë emërtim dhe 
është e vështirë që, pa e lexuar tekstin e vendimit gjyqësor të dhënë në këto raste, një për një, të arrish të 
kuptosh se në sa raste ka çështje që lidhen me pagën e shpërblimin në mënyrë të drejtpërdrejtë. Ndërkohë, 
mund të themi se referimi tek ligjet e barazisë gjinore dhe të mbrojtjes nga diskriminimi janë jo evidente. 

Gjithsesi vetëm për këtë gjykatë [të Gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë] , me qëllim që të kuptojmë volumin 
e çështjeve lidhur me marrëdhëniet e punës kemi përgatitur tabelën dhe grafikun në vijim. Vihet re se nga 
viti në vit është rritur numri i kërkesë padive. Kjo tregon njëkohësisht që është rritur numri i  cenimeve të 
të drejtave në këtë fushë, sikurse mund të interpretohet se është rritur edhe  ndërgjegjësimi i komunitetit 
të punëmarrësve/eve dhe punëdhënësve/seve.
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Tabela 2 Rastet e trajtuara në Gjykatën e Rrethit Tiranë 

Viti Nr. Kërkesë padive Kërkesë padi të pushuara Kërkesë padi të rrëzuara Kërkesë padi të pranuara

2002 100 17 7 55

2003 196 25 36 104

2004 194 32 23 95

2005 219 50 35 77

2006 450 71 77 150

2007 433 56 46 173

2008 372 92 34 144

2009 408 80 44 102

2010 485 75 39 178

2011* 483 60 40 166

* Përsa i përket vitit 2011, e dhëna në tabelë pasqyron periudhën nga 01.01.2011 deri në 15.11.2011. 
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KAPITULLI 4 

Diferenca gjinore në pagë – Një rast studimi në zonën 
urbane të Shqipërisë

Diferenca gjinore në pagë është një e dhënë e rëndësishme që tregon  drejtpërdrejt se si gjinia ndikon në 
përfitimin e të ardhurave që vijnë prej punësimit. Kjo pjesë e përshkrimit për diferencën  gjinore në pagë 
në këtë studim, është bazuar në analizën e 1000 anketimeve të të punësuarve,  të mbledhura gjatë 
periudhës shtator – tetor 2011 në të gjithë zonën urbane të vendit. 

4.1 Gjetjet kryesore 
1. Gratë fitojnë nga puna më pak se burrat. Kjo diferencë për vitin 2011 rezulton të jetë 5,725 leke ose 

17.4 % më pak.  Diferenca gjinore në pagë në vendin tonë lidhet më shumë me shkallën e pjesëmarrjes 
në forcat e punës dhe shkallën e edukimit.

2. Diferenca gjinore në pagë thellohet me rritjen e moshës. Për grupmoshat në fund të moshës zyrtare 
të punës diferenca në pagë shkon në 40% në favor të burrave.

3. Diferenca gjinore në pagë vjen duke u ulur me ngritjen e nivelit të edukimit; burrat me nivel edukimi 
tetëvjeçar dhe të mesëm janë shumë më mirë të paguar se gratë me të njëjtin nivel shkollimi, ndërsa 
diferenca në pagë për ato gra dhe burra që kanë edukim universitar ose edhe më shumë zvogëlohet 
ndjeshëm.  (26% : 7%)

4. 14,6% e grave dhe burrave të punësuar ne zonat urbane paguhen nën pagën minimale zyrtare. Paga 
minimale zyrtare në Shqipëri prej  20,000 lekë në muaj përfitohet  nga 15 % e grave dhe 11% e 
burrave.  

5. Përqindja e të punësuarve pa kontratë është e lartë 46%, por numri i punonjësve/seve me kontratë 
është lehtësisht më i lartë për gratë, se për burrat. Kjo situatë na çon në përfundimin se numri i 
grave që paguajnë kontributin e tyre të sigurimeve shoqërore është  7% më i lartë se ai i burrave. 

6. Hendeku më i vogël i diferencës gjinore në pagën orare është në profesionet shumë të kualifikura. 
Kjo është deshmi se arsimimi u lejon grave të përfitojnë paga të afrueshme me burrat, por gjithsesi 
gati 4 përqind më të ulët se paga e tyre. 

7. Gati 73% e burrave dhe grave thonë se paga e tyre aktuale është e pamjaftueshme për të përballuar 
shpenzimet për nevojat bazike të jetesës si ushqim, veshje, strehim.

8. 63 % e burrave dhe grave mendojnë gati se sistemi aktual i pagës nuk është mjaftueshmërisht 
motivues.  

9. Në Shqipëri sindikatat e punonjësve nuk kanë ndonjë fuqi në ngushtimin e diferencave gjinore në 
pagë. 

10. Edhe pse situata e përmirësuar e kushteve të jetesës në familje lejon një pjesëmarrje më të lartë të 
grave në tregun e punës, edhe pse gratë përjashtohen nga punët e vështira, ato përsëri mbesin 
zemra e përgjegjësive familjare duke punuar gjatë një dite më shumë se burrat përafërsisht 1,7 orë. 

4.2 Treguesi kryesor i diferencave gjinore në pagë
Matësi më i zakonshëm i diferencave gjinore në pagë është paga orare. Të dhënat e përllogaritura mbi 
pagën orare në këtë vrojtim tregojnë se vlera e saj mesatare është 210 lekë/ora për burrat dhe 176 lekë/ora 
për gratë. Po ta shohim këtë pagë të shpërndarë sipas qyteteve, të grupuar në tre kategori, kemi vëmë re 
se hendeku i diferencave gjinore në pagë zvogëlohet me zvogëlimin e madhësisë urbane. Kështu hendeku 
zbret me gati 9 përqind  nga Tirana tek qytetet e vogla.
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Duhet te kemi parasysh se gjatë studimit tonë u përllogarit paga për ore pune për të ndjekur kuptimin që 
merr kjo kategori në analizën e hendekut te diferenca gjinore, sipas shembujve të vendeve të tjera. Në 
Shqipëri, paga orare nuk është një kategori shumë e përdorshme në realitetin e tregut tonë të punës dhe 
të pagesave. Për të karakterizuar më mirë hendukun është marrë në konsideratë paga mujore. Ndaj, në 
përgjithësi ne do t’i referohemi pagës mujore kur të paraqesim hendekun e diferencës gjinore në pagë.
 
Tabela 3. Paga orare në lek sipas rajoneve

Tirana qytet 208.92 237.06 183.11 22.8%

Qytete kryesore 186.07 200.54 170.60 14.9%

Qytete të tjera 194.10 202.74 177.40 12.5%

Tirana qytet 208.92 237.06 183.11 22.8%

 

4.3 Një vështrim i përgjithshëm  - diferenca gjinore në pagë në Shqipëri
Duke ju referuar Kushtetutës së Shqipërisë gratë dhe burrat gëzojnë të drejta të barabarta në sektorin 
politik, social, ekonomik dhe kulturor. Por në shumë aspekte, realiteti shqiptar tregon mospërputhje mes 
të drejtave ligjore dhe zbatimit të tyre në praktikë. Në këto 20 vite tranzicion statusi i gruas në Shqipëri 
është ndikuar padyshim nga niveli i zhvillimit ekonomik e social të shoqërisë shqiptare. Të gjitha problemet 
sociale me të cilat shoqëria shqiptare është përballur në këtë tranzicion janë ndjerë thellësisht edhe nga 
gratë e vajzat. Ajo që shikojmë në realitetin tonë rëndom është që gratë dhe vajzat kanë përjetuar dhe 
përjetojnë varfëri, papunësi, diskriminim gjinor dhe moshor, përfaqësim të ulët në të gjitha nivelet e 
vendimmarrjes, akses më të pakët në shërbime shëndetësore edhe sociale, dhunë në familje, etj, probleme 
të cilat tregojnë se jemi ende larg një shoqërie ku të drejtat e grave zbatohen dhe respektohen si pjesë e 
të drejtave të njeriut. 

Konteksti historik-kulturor-politik shqiptar gjithashtu ka peshën e vet e duhet mbajtur parasysh në analizën 
e çështjes që po trajtohet. Siç e vë në dukje edhe Donert (1999) “organizimi i roleve gjinore në Shqipëri 
nuk duhet të shikohet si një barometër për prapambetjen e saj, por si një mënyrë për të kuptuar sesi idetë 
për kombin, historinë dhe traditën janë ndërtuar dhe janë bërë pjesë e kulturës Shqiptare44”.  

Punësimi pothuajse i plotë në sistemin e centralizuar socialist e reduktonte konfliktin social dhe stresin që 
shoqëron mungesën e punës, duke ushqyer kështu njëfarë indiference në lidhje me çështjet ligjore të 
punës dhe punësimit. Si pasojë, shoqëria shqiptare u gjend e papërgatitur përgjatë reformave që u kryen 
që në fillimet e tranzicionit, siç qe mbyllja masive e ndërmarrjeve jo-rentabël shtetërore, efektet e së cilës 
vazhdojnë të ndjehen edhe sot. Gjatë viteve 1990, përqindja e të papunëve u rrit në mënyrë dramatike. 
Ndonëse gjërat më pas nisën të përmirësohen, papunësia dhe varfëria përsëri vijojnë të kërcënojnë shumë 
familje dhe të kenë ndikim negativ mbi statusin social të grave në Shqipëri . 

Përsa i takon diferencës gjinore në pagë në tregun e punës në Shqipëri, mund ta gjejmë të shprehur në 
nivelin horizontal dhe atë vertikal. Në nivelin horizontal, kjo diferencë shprehet në faktin se gratë dhe 
vajzat në Shqipëri janë të punësuara kryesisht në fusha të tilla si: arsimi, shëndetësia, shërbimet sociale, të 
cilat pavarësisht për nga rëndësia e tyre, janë më pak të paguara. Ndërkohe, në nivelin vertikal, diferenca 
gjinore në pagë shprehet në faktin se gratë edhe në sektorin publik, zënë një përqindje më të lartë në 
nivelin e specialistevë dhe nëpunëseve, ndërsa burrat në rolin e drejtuesve, duke siguruar kështu, jo vetëm 
më shumë të ardhura financiare, por edhe më shumë pushtet, përfitime, si dhe status më të lartë.
Në një vend të varfër dhe me demokraci të brishtë si  Shqipëria, një kulturë diskriminuese gjinore, nuk 

44 Donert C.  Trees of Blood and Trees of Milk: Customary Law,1999 dhe The Construction of Gender in Albania, MA thesis, Albanian Studies, 
School for Slavonic and East European Studies, London University. 
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është vetëm një çështje e shkeljes së të drejtave të grave dhe vajzave. Diferenca gjinore paraqet një 
pengesë serioze në reduktimin e varfërisë, në përparimin ekonomik të vendit dhe në demokratizimin e 
mëtejshëm të tij.

4.4 Pjesëmarrja në tregun e punës
Për një vend me stad zhvillimi si Shqipëria, nuk është gjithmonë e lehtë të thuash që gratë kanë rritur 
pjesëmarrjen e tyre në forcat e punës. Ndërsa në botë ka një tendencë në rritje të kësaj pjesëmarrje, kjo 
tendencë nuk ndiqet plotësisht nga tregu i punës shqiptar. Të dhënat zyrtare tregojnë se në vitin 2010 
pjesëmarrja e gruas në forcat e punës ishte 41,1%.

Tabela 4.  Forcat e punës sipas gjinisë (Në mijë, sipas  viteve)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Forca pune   1.085 1.084 1.082 1.114 1.041     1.059 

– Meshkuj 655 655 653 680 619         623 

– Femra 430 429 429 434 422 436

Burimi: INSTAT; Tabelat e treguesve të punës

Nëqoftëse gjatë këyre 5 viteve të fundit pjesëmarrja e gruas në forcat e punës në Shqipëri është lehtësisht 
e luhatshme (shih tabelën 1), po të krahasohet kjo pjesëmarrje me të dhënat e vitit 2000, ku forcat e punës 
ishin 1,283 mijë persona,  vëmë re një rënie prej afro 19%.  

Dalja e gruas në tregun e punës për Claudia Goldin, profesoreshë në Harvard (Economics) është quajtur si  
“revolucioni i heshtur45”. Në Shqipëri, ky revolucion daton në fillim e viteve 50-të, ku natyrisht edhe atëhere 
pati gra të cilat preferuan të qëndrojnë në shtëpi. Me  kohë, numri i grave shtëpiake  erdhi dhe u bë më i 
vogël. Gratë filluan të shkolloheshin për të qenë të afta të merrnin pjesë në tregun e punës.  Ndërsa numri 
i grave që ndiqnin shkollat filloi të rritej, u vu re se rritej edhe numri i vajzave që donin t’u ngjanin nënave 
të tyre dhe të shkolloheshin si ato për t’u bërë të afta për punë.

Të dhënat zyrtare për arsimin universitar sipas gjinisë në Shqipëri japin këtë informacion mbi rregjistrimet 
sipas viteve:

Tabela 5.  Të rregjistruar në vite nga 2004 - 2010 në arsimin universitar

(Viti Shkollor) 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Studentë gjithsej 63257 74157 86178 90202 93206 116292

           -  Meshkuj 25129 30832 37312 39283 40596 52162

           -  Femra 38128 43325 48866 50919 52610 64130

Burimi: INSTAT, Tabelat e treguesve të arsimit

Përqindja e vajzave që ndjekin arsimin e lartë gjatë periudhës 2005-2010  është me e lartë se ajo e djemve, 
por gjatë kësaj periudhe vihet re një rënie e diferencës gjinore në regjistrim, duke treguar kështu që kualifikimi 
i lartë po bëhet tashmë edhe një kërkesë për tregun e punës dhe  po nxit edhe  krahun e punës mashkullor. 
Ky tregues gjithashtu tregon se ka një “luftë” ku vajzat duket qartë që dinë të maten me djemtë.

45 The economist, Closing the gap,  26 Nentor 2011
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Grafiku 1. Diferenca gjinore në arsim
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Burimi: Llogaritje e autorëve

Në Shqipëri paga minimale rregullohet me vendime të përvitshme të Këshilllit të Ministrave dhe që nga viti 
2004 ky vendim ka përfshirë edhe pagën orare. 

Grafiku 2. Ndryshimet në pagën mujore minimale në vite
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Grafiku 3. Paga orare në vite
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Paga orare llogaritet si raport i pagës minimale mujore me orët e punës që shpenzohen gjatë 21 ditëve të 
muajit me një kohëzgjatje ditore 8 orarëshe.(PO=PM lek/168 orë) Për vitin 2011 paga orare mesatare ishte 
115 lekë/ora.
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4.5 Çfarë tregon analiza e të dhënave të vrojtimit
Popullsia në moshë pune në studimin tonë përbën 84,5% të popullsisë 15 vjeç e lart. Numri mesatar i 
anëtarëve të familjes është 3,75 individë . Numri i të punësuarve në një familje është 1.49 ose e thënë 
ndryshe në një familje me 5 anëtarë punojnë 2 prej tyre. 

Gati gjysma e popullsisë ekonomisht aktive deklaron të jetë të punësuar ose vetë-punësuar. Përqindja e 
meshkujve të punësuar (57.6%)  është më e madhe se ajo e femrave të punësuara (41.5%).
 
Grafiku 4. Forcat e punës sipas statusit të punësimit
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Baza: anëtarët e familjes nga mosha 18 deri 65 vjeç
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Deri këtu të dhënat janë shumë të afërta me të dhënat zyrtare mbi popullsinë në moshë pune, përqindjen 
e të punësuarve në total edhe sipas grup moshave. E dhëna që shmanget nga të dhënat zyrtare të tregut 
të punës në zonën urbane, është e dhëna mbi papunësinë. Kjo e dhënë në anketë ndjek definicionin e 
Zyrës Ndërkombëtare të Punësimit, ku i papunë konsiderohet, personi i cili gjatë javës së referencës nuk 
kishte një punë dhe as kryente ndonjë punë kundrejt një page ose përfitimi, ishte aktualisht i disponueshëm 
për të punuar dhe ishte duke kërkuar në mënyrë aktive një punë.  

Të dhënat e anketës tregojnë se shkalla e papunësisë në vend është 21.1% dhe kjo është më lartë tek gratë. 
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Grafiku 5: Shkalla e papunësisë sipas grupmoshave 
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Niveli i papunësisë është i lartë (36%)  në grupmoshën 25-29 vjeç, pavarësisht nga gjinia, ndërsa papunësia 
për gratë arrin vlerën e saj më të lartë (38.7%) në grupmoshën 40-44 vjeç. Karakteristikat e tregut të 
punës shqiptar tregojnë se në skajet e moshës së punës papunësia tek gratë është më e ulët se tek burrat. 
Gratë në grupmoshën 15-24 vjeç shfaqen me një shkallë papunësie 22.8% kundrejt burrave që janë të 
papunë 28.6%. Ndërsa në grupmoshën 55-64 vjeç kjo situatë merr këto vlera për gratë 16.7%, ndërsa për 
burrat 24.1%. 

Të punësuarit urbanë në Shqipëri në studimin tonë paraqiten me këto karakteristika arsimimi (shih 
grafikun), ku shkalla e arsimit tek gratë paraqitet më e lartë se tek burrat. Në anketë femrat që kanë 
përfunduar arsimin e lartë janë 14 përqind më shumë se burrat që kanë përfunduar të njëjtën shkallë 
studimi.  

Grafiku 6: Arsimi sipas gjinisë
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4.6 Pse ekziston një diferencë gjinore në pagë -  Qasja diskriminuese
Shumë analistë46 të diferencës gjinore në pagë janë fokusuar në shpjegimin se diferenca gjinore në pagë 
shihet si diferenca gjinore në zhvillimin e kapitalit njerezor, si p.sh edukimi, aftësitë dhe eksperienca që 
burrat dhe gratë sjellin në vendin e tyre të punës. Diferencat gjinore në kapitalin njerëzor përdoren shpesh 
si arsye për të justifikuar pagesën e diferencuar mes gjinive, që kjo e fundit kthehet më pas në një qasje 
diskriminuese.

Edhe pse kjo tezë mund të jetë “e arsyeshme” dhe mund të gjejë shembull në jetën praktike, si psh. fakti 
që gratë e lenë tregun e punës më herët se burrat, ose që ato punojnë “me kohë të pjesshme” ,  së bashku 
me këto arsye shfaqet edhe pyetja: pse këto arsye duhet të ulin pagën për punën për aftësi të barabarta?
Ndaj në përgjithësi për të bërë këtë analizë, ndiqet një marrëveshje globale  ku bihet dakort se analiza e 
diferencës gjinore në pagë përqendrohet në ata  punëtorë të cilët me të njëjtën shkallë produktiviteti ndaj 
një punëdhënësi,  paguhen në mënyrë të pabarabartë.  

Duke u nisur nga kjo marrëveshje dhe duke parë të dhënat e anketës sonë, vëmë re  se diferenca gjinore 
në pagën orare është  më e ulët  për gratë kur këto janë në nivel profesioniste/shkencëtare,  të cilat 
përfitojnë një pagë orare 2,4% më të ulët se burrat. Në këtë kategori profesionale ku diferencat në pagë 
janë më të ulta bëjnë pjesë inxhinieret, matematicienet, financieret, mjeket, gazetaret, etj.  Në profesionet 
bazike, si për  shembull shitës/e ambulantë, punëtorë/e  në ndërtim, përgatitës/e ushqimesh në një fast 
food etj. diferenca gjinore në pagë është e ndjeshme dhe paga për gratë është 21% më e ulët se ajo e 
burrave.

Tabela 6. Paga orare në Lekë 

Profesioni TOTALI Meshkuj Femra Hendeku

Menaxher / ose zyrtarë të lartë 298.47 308.65 276.50 10.4%

Profesionistë / shkencëtar 259.22 262.65 256.46 2.4%

Teknikë 232.70 243.89 204.37 16.2%

Nënpunës 196.36 218.45 183.85 15.8%

Punonjës të kualifikuar 190.73 215.61 166.42 22.8%

Punëtore gjysmë të kualifikuar 175.99 191.93 137.80 28.2%

Profesione bazike 152.02 168.16 132.39 21.3%

Në nivel botëror sot ndihet një mungesë për forcë pune të talentuar. Gratë përbëjnë gjysmën e mundësive 
nga ku mund të gjenerohet fuqia punëtore e talentuar. Sa më shumë gratë do të konsiderohen si fuqi pune 
e talentuar, aq më shumë do të zvogëlohet kjo krizë.  Këtë talent gratë e dëshmojnë nëpërmjet rritjes së 
prezencës së tyre në nivelet universitare dhe post-universitare të shkollimit, që aktualisht është më e lartë 
se ajo e burrave.

Shumë studime flasin edhe për një prezencë më të lartë të grave në poste drejtuese. Performanca e lartë e 
ndërmarrjeve apo edhe shkalla e lartë e fitimit të tyre lidhet drejpërdrejtë me pozicionet menaxheriale që 
marrin gratë. Dhe kjo shpjegohet me faktin se kompanitë kërkojnë të kenë një forcë drejtuese të shumëllojshme 
e cila arrin të shndërrohet në burim idesh, ku gratë e talentuara pa dyshim luajnë një rol të konsiderueshëm.

46 Anderson T. et al, The gender pay gap, 2001
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Edhe në Shqipëri gratë dëshmojnë që arrijnë të përfitojnë nga tendencat globale të qasjes menaxheriale. 
Në punë me karakter më teknik, ku kërkohen kualifikime specifike, pabarazia në pagë është e lartë prej 
23%. Kjo mund të shpjegohet me faktin se aktualisht në vendin tonë arsimi i mesëm profesional mbetet 
ende një nivel arsimor ku meshkujt përbëjnë shumicën. 

Kur në anketë ne i qasemi pagës mujore, vihet re se arsyetimet tona të deritanishme nuk qëndrojnë. 
Mbetet hendek negativ për gratë në të gjitha nivelet, por edhe në nivelin menaxherial duket që ai është më 
i ulët, rreth 8.3%. Për të kuptuar më mirë pse-në e këtij fenomeni u përpoqëm të shihnim se sa burra dhe 
gra marrin pjesë në bordet drejtuese dhe cili prej tyre përfiton bonus direkt në pagesë. 

Të dhënat na treguan se një pjesë shumë e vogël e burrave dhe grave bëjnë pjesë në borde drejtuese. Por, 
po të krahasohen të dyja gjinitë, vemë re se burrat janë më shumë prezent në borde drejtuese, me 2 
përqind. Të dyja gjinitë përfitojnë gati 18% bonuse financiare, të cilat shpërndahet në vlera më të larta tek 
burrat.   

Tabela 7. Paga mujore në Lekë sipas profesionit

Profesioni TOTALI Meshkuj Femra Hendeku

Menaxher / ose zyrtarë të lartë 49,310 50,634 46,453 8.3%

Profesionistë / shkencëtar 39,049 41,251 37,277 9.6%

Teknikë 37,170 39,263 31,867 18.8%

Nënpunës 32,602 36,700 30,283 17.5%

Punonjës të kualifikuar 29,536 33,244 25,913 22.1%

Punëtore gjysmë të kualifikuar 27,844 30,378 21,774 28.3%

Profesione bazike 22,600 24,876 19,831 20.3%

 
Qasja e eksperiencës në punë dhe formës kohore të kontratës
Analistët/et e diferencës gjinore në pagë i qasen edhe vjetërsisë në punë dhe eksperiencës së grumbulluar 
prej saj, për të shpjeguar ku ndodh ky diskriminim.

Në përgjithësi burrat shfaqen me eksperiencë më afatgjatë në punë me përjashtim të profesionit teknik, 
ku përfshihen profesione të tilla si mësuesia dhe shëndetësia. Ky përbën një plus për burrat në mometin 
që ata angazhohen nga punëdhësi për një punë të caktuar. Vetëm në administratën publike nuk vihet re 
një diferencë e madhe në eksperiencën e punës, çka edhe shpjegon hendekun më të vogël të diferencës 
në pagë në këtë sektor. Në profesionet bazike, gratë edhe pse kanë eksperience pune mesatare më të 
gjatë se burrat kanë një hendek të diferencës gjinore në pagë të lartë. Arsyetojmë se, kjo situatë duhet të 
lidhet me pagesat që vijnë nga sektorë të tillë si ndërtimi, apo industria nxjerrëse ku dominojnë kryesisht 
burrat në punët bazike.
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Tabela 8. Vjetërsia në punë 

 Vite punuar Meshkuj Femra

Lloji i punes   

Menaxher / ose zyrtarë të lartë 6.8 7.1

Profesionistë / shkencëtar 10.9 9.9

Teknikë 11.5 13.1

Nënpunës 8.9 6.2

Punonjës të kualifikuar 9.7 8.2

Punëtore gjysmë të kualifikuar 6.5 5.1

Profesione bazike 5.8 6.4

Sektori   

Qeveria/sektori publik/ushtria 11.3 11.6

Ndermarrje shteterore 14.5 12.6

Ndermarrje/Individ Privat 5.2 4.3

Në zonën urbane të vendit pjesa më e madhe e të punësuarve,  90,3% punon me kohë të plotë dhe pjesa 
tjetër prej 9,7%  punon me kohë të pjesshme. Kjo strukturë është shumë e ngjashme për burrat dhe gratë. 
Në kundërshtim me tendencat globale,  në Shqipëri gratë bëjnë më pak punë me kohë të pjesshme se 
burrat. Për ato gra që punojnë me kohë të pjesshme, tre janë arsyet parësore të këtij statusi punësimi : 
mosgjetja e një pune me kontratë të plotë; nuk  dëshirojnë një punë me kohë të plotë; dhe se aktualisht 
janë duke ndjekur një shkollë. Ndërsa burrat rendisin si arsye primare dhe më kryesore mosgjetjen e një 
pune me kohë të plotë. 

46,3% e të punësuarëve nuk ka kontratë pune. Të ndarë sipas gjinisë, kjo përqindje është lehtësisht më e 
ulët për gratë, përqindja e grave që punojnë pa kontrate është 42,5% , ndërsa e burrave 49,4%  grafiku nr.7  
Kontrata më tipike në vend është kontrata 1-vjeçare dhe  13% e grave të punësuara kanë një kontratë të tillë, 
përkundrejt 11% e burrave. Gjithashtu, nga të dhënat e vrojtimit del se gati 40%  e grave kanë një kontratë pa 
afat kundrejt 34% të burrave. Këto të dhëna dëshmojnë se gratë shqiptare në tregun e punës janë të mbuluara 
më mirë nga sigurimet shoqërore se burrat. Prandaj, mund të arrijmë në një konkluzion shumë të përgjithshëm, 
se edhe punësimi informal në zonat urbane për gratë është lehtësisht më i ulët se për burrat.
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Grafiku 7. Kontrata sipas kohëzgjatjes 
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4.7 Qasja e sektorit ekonomik 
Analizat e diferencës gjinore në pagë tregojnë se veprimtaria ekonomike ku gratë dhe burrat punojnë 
ndikon në pabarazi. Pikërisht kjo karakteristikë shpesh analizohet si fillesa nga ku nisin problemet e 
diferencës gjinore në pagë. Të dhënat e anketës tregojnë se gratë janë punonjës/e  dominante në sektorë 
të tillë si tregti, shërbime, arsim dhe shëndetësi. 
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Grafiku 8. Punësimi sipas aktivitetit ekonomik të ndërmarrjes 
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Në studimin tonë, vumë re se paga mujore sipas aktivitetit ekonomik është shumë e luhatshme kur 
krahasohet sipas gjinisë.  Në këtë ndarje është evident fakti se asnjë burrë nuk ka pagë mesatare mujore 
më të vogël se paga minimale zyrtare. Ndërsa gratë që punojnë në aktivitete të tilla, si bujqësi dhe hoteleri, 
përfitojnë një pagë më të vogël se ajo minimale e aprovuar nga Këshilli i Ministrave në 1 korrik 2011. 
Hendeku i diferencës gjinore në pagë është pozitiv për gratë në aktivitetin e ndërtimit. Ky hendek pozitiv 
mund shpjegohet me faktin se gratë në ndërtim në përgjithësi kryejnë punë me kualifikim të lartë si 
inxhiniere apo drejtuese punimesh dhe nuk janë prezente në punët me kualifikim të mesëm apo bazik. 

Hendeku më i madh negativ i diferencës gjinore në pagë midis burrave dhe grave vihet re në industrinë 
nxjerrëse dhe në hoteleri. Të dyja këto veprimtari ekonomike janë të tilla që e gjenerojnë vetë diferencën 
gjinore në pagë. Gratë nuk hyjnë në punë të vështira nxjerrëse të minierës dhe gjithashtu ato në përgjithësi 
nuk merren me punët e kualifikuara në hoteleri.
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Tabela 9. Hendeku i pabarazisë gjinore në pagë sipas aktivitetit ekonomik

Aktiviteti  ekonomik TOTALI Meshkuj Femra Hendeku

Bujqësi 24,092 25,073 13,300 47.0%

Industri nxjerrëse 47,563 51,429 20,500 60.1%

Industri përpunuese 28,140 33,038 21,552 34.8%

Energji elektrike, gaz, ujë 27,472 29,292 23,833 18.6%

Ndërtim 32,190 30,875 38,500 -24.7%

Tregti me pakicë/shumicë 28,747 34,344 23,904 30.4%

Hoteleri 27,292 36,750 17,833 51.5%

Transport/Komunikim 31,133 32,235 27,727 14.0%

Shërbime 30,326 33,294 26,368 20.8%

Arsim 35,739 35,733 35,742 0.0%

Shëndetësi 31,706 34,667 30,304 12.6%

Shënim: Të dhënat sipas aktivitetit dhe profesionit jane indikative (kampioni është i tillë që lejon përgjithësime vetëm në nivel kombëtar).

Kur në anketë analizojmë sektorin ekonomik ku punojnë gratë dhe burrat bëhet evident fakti se hendeku 
i diferencës gjinore në pagë është më i vogël në sektorin publik sesa në sektorin privat.

Por, të dhënat e anketës tregojnë se paga është e pabarabartë sipas gjinisë kur krahasohen ndërmarrjet e 
dy sektorëve publik dhe privat dhe diferenca në këtë të fundit është më e vogël. Pabarazia në pagë në 
sektorin privat është 13,7% në favor të burrave kundrejt 15,7% dhe që kjo pabarazi gjinore në pagë është 
në sektorin shtetëror.

Tabela 10. Paga mujore sipas sektorëve ekonomike

Punedhenesi TOTALI Meshkuj Femra Hendeku

Qeveria/sektori publik/ushtria 36,043 37,357 34,866 6.7%

Ndërmarrje shtetërore 34,297 37,090 31,284 15.7%

Ndërmarrje/Individ Privat 26,723 28,939 23,989 17.1%

Por le të shohim se si është shpërndarë statusi i punësimit për punën kryesore që kryejnë të punësuarit e 
vrojtimit tone, ku  73% e grave janë të punësuara dhe pjesa tjetër kryen një aktivitet privat, ku 6,4%  e 
këtyre të fundit janë të vetëpunësuara me punonjës të tjerë dhe gati 21%  janë të vetëpunësuara pa 
punonjës të tjerë. Kjo strukturë e statusit të punësimit është e shpërndarë ndryshe për burrat ku 65,5% e 
tyre janë të punësuar dhe pjesa tjetër prej gati 23% janë të vetëpunësuar pa punonjës të tjerë, kësaj i 
shtohet edhe 11, 7% të vetëpunësuar me punonjës të tjerë.

Sindikalizmi dhe negociatat në pagë gjithashtu janë të lidhura me pabarazinë gjinore në pagë. Zakonisht 
sindikatat luftojnë për të përmirësuar pozitën e atyre punëtorëve që janë anëtarësuar në to. Në rastin tone, 
ky fakt do të kishte shumë evidencë po të shihej lloji i kontratës që punëtorët kanë. Të dhënat e anketës 
tregojnë se kontratat kolektive midis të punësuarve arrijnë të mbulojnë vetëm 2,5% të numrit të të 
punësuarve dhe kjo duke u parë e ndarë sipas gjinisë, tregon që më shumë janë femrat të aderuara në 
sindikatat e ndërmarrjeve.
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Grafiku 9. Ekzistenca e kontratave të punës 
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Por përsëri duhet të kemi parasysh që sindikalizmi dhe kontratat kolektive nuk e zgjidhin diferencën në 
pagë. Përgjithësisht, sindikatat luftojnë të rrisin pagën e atyre punonjësve që janë përqendruar rreth 
medianes së pagave të një sektori apo ndërrmarjeje të caktuar. Meqenëse gratë janë të vendosura në 
nivelet më të ulta të pagës sipas punës, kjo mund të na çojë në një interpretim që interesat e tyre janë më 
pak të vrojtuara gjatë një negociate trepalëshe.

Gjithashtu, duhet të kemi parasysh që kur interpretojmë këtë të dhënë të diferencave gjinore në pagë sipas 
sektorëve, shpesh është e vështirë të dallosh nëse sektori publik synon  realisht të ulë diferencën gjinore 
në pagë, apo tenton të specializohet në degë të tilla, që janë direkt të lidhura me pabarazinë gjinore në 
pagë, më shumë se sa të zhvillohet vetë. Prandaj kur analizohet qasja qeveritare e zhvillimit të sektorëve 
publikë, ky hendek i diferencës gjinore në pagë duhet të vihet re me kujdes, sidomos në sektorë të tillë si 
arsimi dhe shëndetësia.

Qasja e statusit civil dhe moshës së punës

Studimet orientojnë që analiza e diferencës gjinore në pagë të shihet edhe në funksion të kohës që individët 
pavarësisht nga gjinia marrin pjesë në forcën aktive të punës, sa herë e ndërpresin këtë, orët e punës të 
punuara gjatë ditës, pavarësisht se si këto rëndojnë mbi hendekun gjinor në pagesë. Gjithashtu, studimet47  
hedhin dritë që nënat e sapomartuara dhe me fëmijë të vegjël bien në hendekun e diferencës gjinore në 
pagë, por kjo shpesh i atribuohet faktorëve të tjerë, si mbajtja e të njëjtit vend pune apo kontratave me kohë 
të pjesshme.  

Disa studime kanë gjetur një degëzim në karakteristikat e nënave që punojnë me kohë të plotë dhe me kohë 
të pjesshme48. Gratë me të ardhura të ulëta janë më të prirura për të punuar me kohë të pjesshme, kanë më 
pak mundësi  të kenë kualifikime dhe punojnë në një gamë të ngushtë të profesioneve. Në të kundërt, gratë 
që kanë paga më të larta janë më shumë të kualifikuara, punojnë me kohë të plotë dhe punojnë për qeverinë. 

47 Olsen W. (University of Manchester) dhe Walby S. (University of Leeds), Modelling gender pay gap, Equal Opportunities Commission, 2004 
48 Eurostat web page,  Main statistical findings.
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Të dhënat e këtij studimi tregojnë se piramida shqiptare e popullsisë paraqet një raport gjinor midis 
meshkujve dhe femrave 1:1,02.  Në grupin cohort 36-48 vjeç, për meshkuj vihet re tkurrje e piramidës, e 
cila dëshmon faktin se është ky grup i kësaj grupmoshe që u largua më shumë në emigracion 15-18 vjet më 
parë. Kjo situatë nuk është e njëjtë për grupin cohort të njëjtë të femrave. Piramida e popullsisë që 
ndërtohet nga të të dhënat e anketës, sikurse edhe të dhënat zyrtare, dëshmon për një jetëgjatësi më të 
madhe të femrave se sa të meshkujve.  

Grupet cohort të moshës zyrtare të punës 15-65 vjeç, tregojnë se midis dy gjinive ka një kategori 
“shtëpiakë/e” e cila numëron vetëm femra. Në strukturën e popullsisë së moshës së punës kjo kategori për 
femrat përbën 11%, ndërsa për meshkujt përben 0%.

Grafiku 10.  Piramida e popullsisë 
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Kur ne e analizojmë këtë kategori shtëpiakesh më thellë, në anketë vëmë re se ato u takojnë familjeve që 
kanë mesatarisht 4.13 fëmijë, një mesatare paksa më e lartë se ajo e kampionit (3.75). Thuajse të gjitha janë 
të martuara (90.4%) dhe më shumë se gjysma e “shtëpiake-ve” janë midis moshës 40-54 vjeç. I lidhur 
ngushtë edhe me papunësinë, ky fakt shpjegon edhe hendekun midis burrave dhe grave për këtë 
grupmoshe në lidhje me pjesëmarrjen në punë.  Ndërkohë, shpërndarja e shtëpiakeve sipas të ardhurave 
mujore të familjes, është e njëjtë me atë të kampionit.
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Tabela 11.  Profili i shtëpiakeve (N=135)

%

Gjendja civila

Beqar/e 4.4%

I/e Martuar 90.4%

I/e Ve 5.2%

 Grupmosha

20 - 24 vjeç 5.2%

25 - 29 vjeç 6.7%

30 - 34 vjeç 3.7%

35 - 39 vjeç 8.9%

40 - 44 vjeç 10.4%

45 - 49 vjeç 21.5%

50 - 54 vjeç 21.5%

55 - 59 vjeç 15.6%

60 - 64 vjeç 4.4%

65+ 2.2%

Nga të dhënat e studimit, po të shohim se si paraqitet situata e punësimit dhe situata e të ardhurave të tyre 
familjare, vëmë re se punësimi ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në situatën ekonomike të familjes. Një 
në pesë të papunë është anëtar i nje familjeje me të ardhura deri në 20.000 lekë në muaj dhe një përqindje 
më e lartë (40%) i takon një familjeje me të ardhura midis 20.001 deri në 40.000 lekë në muaj. 

Tabela 12. Statusi i punësimit sipas të ardhurave familjare 
(Baza: të gjithë anetarët e familjes)

Të ardhurat mujore të familjes

Më pak se 20,000 
Lekë

20,001- 40,000 Lekë 40,001-60,000 Lekë 60,001-80,000 Lekë
Më shumë se 

80,000 Lekë
Total

I punësuar 8.9% 26.5% 28.3% 22.0%* 14.3%* 100.0%

I vetëpunësuar 12.7% 29.9% 28.1% 14.0%* 15.3%* 100.0%

Ndihmës në familje 4.2% 41.7% 37.5% 8.3% 8.3% 100.0%

I papunë 19.3%* 39.1%* 27.9% 9.4% 4.3% 100.0%

Shtëpiake 12.4% 34.1% 28.7% 17.1% 7.8% 100.0%

Pensionist/e 11.8% 33.6% 28.0% 21.0% 5.5% 100.0%

Student/e 16.7% 33.3% 29.3% 12.8% 7.9% 100.0%

*Të ngjyrosura në gri jane kategoritë statistikisht domethënëse

Gjithashtu, anketa tregon se paga mesatare mujore e punëtorëve sipas gjinisë dhe statusit të tyre të punës 
me kohë të plotë, jep një hendek pabarazie 18.6%. Ndërsa për grupin e të punësuarve me kohë të pjesshme 
(11% e kampionit), ky hendek është i papërfillshëm.
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Tabela 13. Paga mujore në lekë sipas llojit të punësimit

Total Meshkuj Femra Hendeku

Me kohë të plotë 31,326 34,143 27,793 18.6%

Me kohë të pjesshme 22,441 22,599 22,251 1.5%

Në anketë vihet re se gati 30% e  burrave dhe grave kanë një opinion se situata e tyre ekonomike është 
përkeqësuar lidhur me të ardhurat. Burrat dhe gratë kur pyeten për opinionin e tyre mbi situatën ekonomike 
dhe të ardhurat nga puna shprehin doza të ndryshme optimizmi. Ndërsa 33,5% e burrave mendojnë se 
situata është përmirësuar,  ata ndiqen nga vetëm 30% e grave që mendojnë kështu.

Grafiku 11.  Statusi Civil

Meshkuj Femra Total

Bashkëjetoj

I/e Ve

I/e Divorcuar

I/e Martuar

Beqar/e

39.1%

59.5%

0.5%

32.7% 35.9%

60.9%

2.1%

62.2%

Statusi civil
Forcat e punës 15-64 vjeç

3.7%

Nga të dhënat e anketës rezulton se 61% e forcave të punës kanë statusin të martuar/a. Kjo karakteristikë 
është 62.2% për gratë dhe 59.5% për burrat. Gratë e martuara kanë një pagë mesatare mujore më të ulët 
se gratë qe kanë statusin civil beqare, ndërsa te burrat e martuar paga mujore rritet në krahasim me 
statusin beqar. Ndaj, edhe hendeku i diferencës gjinore në pagë thellohet me ndryshimin e statusit nga 
beqarë/e në të martuar/a. Ndryshimi është 10 përqind.

Tabela 14. Hendeku në pagë sipas statusit civil 

 Total Meshkuj Femra Hendeku

Beqar/e 30,140 31,343 28,516 9%

I/e Martuar 30,737 33,403 27,166 19%

Kur në analizën tonë përqendrohemi tek mosha e punës, shohim se gratë dhe burrat përveçse kanë një 
pjesëmarrje të ndryshme në forcat e punës, kanë edhe një pabarazi në pagë që është e luhatshme.
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Grafiku 12. Shkalla e punësimit sipas grupmoshave  
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Kështu ndërsa shkalla e punësimit është më e lartë për burrat në moshën 50-54 vjeç, hendeku i pabarazisë 
në pagën mujore në këtë rast zvogëlohet duke arritur në 5,4%, në krahasim me hendekun prej 22% që 
është në grup moshën 45-49 vjeç dhe hendekun 13% që është në grupmoshën 55-59 vjeç.  

4.8 Qasja sipas vendit të punës dhe madhësisë së ndërmarrjes
Analiza e të dhënave të vrojtimit tregon se punësimi i grave dhe burrave në Shqipëri është përqendruar në 
ndërmarrjet e vogla. Por, në ndërmarrjet e mëdha me më shumë se 50 punonjës, struktura e punësimit 
sipas gjinisë tregon se gratë kanë më shumë vend në to, 16,4% e grave punojnë aty përkundrejt 13,1% të 
burrave. Kjo të bën të mendosh se lloji i ndërmarrjeve me shumë punonjës është kryesisht në industrinë 
tekstile dhe atë të lëkurëve, ku ndërmarrjet me material porositësi punësojnë shumë individë gra. Pikërisht 
diferenca në pagë mund të jetë arsyeja që në ndërmarrjet e mëdha punësohen më shumë gra. Vihet re një 
shpërndarje më e lartë e burrave në pagat mbi pagën minimale zyrtare, 71,8% kundrejt një shpërndarjeje 
58,4% të grave. Gratë që përfitojnë paga më të ulta se paga minimale janë 26, 8%, kurse burrat janë 15,6%.

Tabela 15. Paga mujore sipas gjinisë

Total Meshkuj Femra

Deri në 15.000 Lekë 14,6% 11,1% 19,1%

15.001 - 20.000 Lekë 5,9% 4,5% 7,7%

Tamam 20.000 Lekë 12,6% 11,0% 14,8%

20.001 - 35.000 Lekë 38,3% 39,3% 37,0%

35.001 - 45.000 Lekë 16,8% 19,0% 13,9%

45.001 - 65.000 Lekë 7,5% 8,8% 5,9%

65.001 - 80.000 Lekë 2,0% 2,9% ,9%

Më shume se 80.000 Lekë 1,1% 1,8% ,2%

Nuk e di/Pa përgjigje 1,1% 1,6% ,5%
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Analistët thonë që pa dyshim diferenca gjinore në pagë është e lidhur edhe me ndarjen e punës edhe me 
ndarjen e  sektorëve. Më lart gjatë analizës nënvizuam se hendeku i diferencave është më i vogël në 
administratën publike dhe atëhere kur të dyja gjinitë punojnë në vende pune që kërkojnë arsim universitar.

Nëse zgjedhja profesionale është një produkt i stereotipave gjinore, atëherë ‘zgjedhja’ nuk mund të quhet e lirë 
dhe duhet patur parasysh që mund të shndërrohet edhe në një faktor të dëmshëm të thellimit të hendekut të 
diferencës gjinore.  Për më tepër, stereotipet gjinore mund të kontribuojnë në këtë hendek, jo vetëm nëpërmjet 
zgjedhjes së tyre personale, por mund të ndikojnë punëdhënësit që të shpërndajnë pabarazisht punën dhe 
pagën. Prandaj, po të shohim të dhënat e anketës konstatojmë se burrat dhe gratë e ndjejnë gati në mënyrë të 
barabartë pasigurinë në punë (41,7% te burrave kundrejt  40,1% te grave), ndërsa gratë e kënaqura nga punësimi 
aktual  (70,5%) janë më shumë se sa burrat e kënaqur nga ky punësim (66, 7%). Ky fakt tregon që pavarësisht 
se paga është më e vogël, ekzistenca e një kontrate më të sigurt dhe sigurimeve shoqërore të paguara, janë dy 
faktorë të cilët shndërrohen në faktorë dominantë të kënaqësisë në punë për gruan.

4.9 Qasja sipas sistemit të pagesës dhe promovimit 
Një formë tjetër e diferencave gjinore në pagë konsiderohet edhe ajo që vjen si rezultat i qasjes së ndryshme 
që kanë burrat dhe gratë në bonuset e  pagesave. Në të vërtetë, gratë kanë më pak të ngjarë të marrin 
pagesa të tilla bonus për punë jashtë orarit apo bonuse për performancë të mirë, duke rënduar kështu 
hendekun gjinor në pagesë. 

Përfitimi nga bonuset qofshin këto financiare apo jo, është 3% më i lartë tek burrat (respektivisht 15% për 
burrat dhe 12% për gratë). Bonusin e shpërndarë si pjesë të fitimit të kompanisë, meshkujt e përftojnë 2 
herë më shumë se femrat. 

Tabela 16. Bonuset financiare dhe jo financiare sipas gjinisë

Meshkuj Femra Total

N % N  % N  %

Bonuse Financiar

Bonus i lidhur me performancën 25 4.5 21 4.8 46 4.6

Bonus i lidhur me vjetersinë 22 3.9 18 4.1 40 4.0

Bonus i lidhur me pjesëmarrjen 12 2.2 9 2.0 21 2.1

Pjesë fitimi 27 4.8 14 3.2 41 4.1

Bonuse jo financiare

Strehim falas 4 0.7 3 0.7 7 0.7

Kujdes Shëndetësor 24 4.3 22 5.0 46 4.6

Pushime të paguara 31 5.6 24 5.5 55 5.5

Ushqim falas 13 2.3 2 0.5 15 1.5

Transport falas 10 1.8 4 0.9 14 1.4

Sistemet formale të vlerësimit të performancës priten të çojnë në uljen e hendekut të diferencave gjinore në 
pagë. Ky rast studimor ka gjetur prova që hendeku në lekë midis burrave dhe grave nuk është më i madh se 
15% për bonuset financiare dhe jo financiare.
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4.10 Si respektohet sot sistemi i pagesave të punonjësve 
Në studimin tonë i kushtuam vëmendje funksionimit aktual të sistemit të pagesave.  Për një pjesë të 
konsiderueshme të punonjësve urbane, rroga që merrnin ishte e pamjaftueshme për të përballuar 
shpenzimet për ushqim dhe për nivelin e tyre bazik te jetesës. Për burrat kjo përgjigje është 71,6% 
përkundrejt 73,9% për gratë. 

Për pjesën më të madhe të tyre (64%), viti i fundit nuk kishte paraqitur vështirësi lidhur me pagesën e 
pagës mujore. Për gratë, vështirësia në marrjen e pagës është 21% kundrejt 19% që është për burrat. Ky 
fakt përbën  kështu një tjetër arsye në shpjegimin e diferencave gjinore në pagë.

Për pjesën më të madhe të punonjësve (69%) paga mujore gjatë vitit të fundit nuk është rritur. Nisur nga 
fakti që vlera vjetore e rritjes se indeksit të çmimeve të konsumit është llogaritur në normën vjetore 3%, 
mund të themi se burrat që përfitojnë një pagë mujore të rritur më shumë se 3% ndaj vitit të kaluar 
përbëjnë 13%. Ndërsa gratë të cilave u është rritur paga më shumë se 3% ndaj vitit të kaluar, përbëjnë 11%. 

Kur të punësuarit pyeten nëse kanë besim se pagat në ndërmarrjen e tyre do të pasqyrojnë rritjen  e 
inflacionit për vitin 2011, ata përgjithësisht janë skeptikë, por gratë shprehen më pak optimiste se burrat.

Grafiku 13. Inflacioni dhe rritja e pagave
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Pjesa më e madhe e burrave dhe grave të punësuar, nuk besojnë se në ndërmarrjen e tyre paga ka ndjekur 
ecurinë e fitimit të kompanisë. Burrat në masën 59% mendojnë se ndërmarrja nuk e ka respektuar këtë 
ecuri, ndërsa gratë në masën 64%.

Pjesa më e madhe e punonjësve nuk kanë pasur probleme me pagesën gjatë dy vjetëve të fundit. Gratë 
kanë një situatë më të kënaqshme kundrejt burrave dhe ky fenomen shpjegohet me faktin se ato janë të 
mbuluara me kontrata në një numër më të madh. Në përgjithësi, forma e pagesës që dominon është ajo 
mujore e ndjekur nga pagesa e përditshme.
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Grafiku 14. Forma e pagesës
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Kur punonjësit u pyetën nëse kishin patur probleme gjatë dy vjetëve të fundit me mospagesat shumë pak 
prej tyre e kishin përjetuar  këtë eksperiencë. Kjo shifër ishte 4,5% për burrat dhe 5,1% për gratë. Mospagesa 
ishte shpërndarë në komponentë të ndryshëm të pagës, por pjesën më të madhe e zinte paga bazë me 
rreth 21%. Nga ky mosrespektim i pagës sipas kontratës penalizoheshin më shumë punonjësit me arsim të 
lartë prej gati 25%. Kjo situatë ishte më e shpeshtë tek grupmosha 40-44 vjeç dhe kryesisht ishte fenomen 
i qyteteve të mëdha.

Në ndërmarrjet shqiptare, pjesa më e madhe e punonjësve (65% e tyre) mendojnë se sistemi i pagave që 
aplikohet nuk ndërtohet mbi një klasifikim që merr në konsideratë edukimin dhe aftësitë e tyre. Ato 
gjithashtu mendojnë (54% e tyre) se ky sistem pagash nuk merr në konsideratë as eksperiencën e tyre të 
mëparshme. Ndaj edhe 63% e tyre përgjigjen se ky sistem pagash nuk është motivues për to.

4.11 Çfarë karakteristikash ka hendeku i pabarazisë në pagë në punën e dytë
Puna e dytë në studim nuk rezultoi të përbënte një informacion domethënës dhe për këtë arsye bëhej e 
vështirë edhe analiza e thelluar e kësaj karakteristike. Por gjithsesi do të përpiqemi të japim një pamje të 
shpejtë të hendekut të pabarazisë në pagë në këtë kapitull. 

Vetëm 3.2% e të punësuarve në zonën urbane rezultojnë të bëjnë edhe një punë të dytë. Burrat që kryejnë 
një punë të dytë zënë 3.9% të burrave që punojnë, ndërsa gratë vetëm 2.3%. Por, po të shohim se sa orë 
punojnë  gratë në punën kryesore, vëmë re se ato në përgjithësi punojnë më gjatë se burrat, për gati 2 orë. 
Në këndvështrimin tonë, në kushtet e Shqipërisë ky fenomen i qaset arsyeve të pabarazisë gjinore në 
pagë. 

Burrat dhe gratë që ushtrojnë një punë të dytë kryesisht e kryejnë atë në sektorin privat (89%). Për më 
shumë se gjysmën e tyre (62.3%), puna e dytë është përgjithësisht një punë sezonale ose e rastit dhe 
kryesisht janë të vetëpunësuar (59%). 

Nga puna e dytë kryesore ose jo, vetëm 12.5% e tyre kanë kontratë.
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Tabela 17. Paga mujore për punën e dytë sipas gjinisë

Meshkuj Femra Total

N % N % N %

Deri në 5.000 Lekë 2 9.1 1 10 3 9.4

5.001 - 15.000 Lekë 7 31.8 2 20 9 28.1

15.001 - 20.000 Lekë 4 18.2 1 10 5 15.6

Tamam 20.000 Lekë 2 9.1 1 10 3 9.4

20.001 - 30.000 Lekë 3 13.6 3 30 6 18.8

30.001 - 50.000 Lekë 0 0.0 1 10 1 3.1

Mbi 50.001 Lekë 0 0.0 0 0 0 0.0

Nuk e di/Pa përgjigje 4 18.2 1 10 5 15.6

4.12	 Çfarë	mendojnë	burrat	dhe	gratë	se	influencon	pabarazinë	në	pagë
Ky kapitull u vendos në studim për të njohur çfarë mendonin burrat dhe gratë punonjës se duhej përmirësuar 
në sistemin e pagesave, që të zbutej hendeku i pabarazisë gjinore në pagë. Ndaj edhe analiza e këtij 
kapitulli fillimisht kërkon të na japë një vështrim të punonjësve mbi diferencat në pagë në ndërmarrjen ku 
ata punojnë. Ajo që vihet re, është se gati 28% e punonjësve (burra dhe gra) nuk dinë të thonë nëse në 
ndërmarrje ekzistojnë diferenca të tilla. Kjo, përveç shkallës së ulët të interesimit nga ana e punonjësve, 
mund të lidhet edhe me faktin se pjesa më e madhe e punonjësve (52%)  punojnë në ndërmarrje  të vogla 
me 1-5 punonjës, ku vetëmenaxhimi dhe kategorizimi i pagave duket si një praktikë më shumë e bërë në 
letër se sa e ushtruar në realitet. 

Opinionet e punonjësve lidhur me  thellimin e diferencave në pagë gjatë dy viteve të fundit midis drejtuesve dhe 
të tjerëve, tregojnë se 50% e tyre nuk mendojnë se ka ndryshuar. 30% e tyre nuk kanë fare informacion dhe gati 
barazisht 7% e burrave dhe grave mendojnë se është rritur kjo diferencë dhe 13% mendojnë se është ulur. 
Kur analiza e ndryshimit të diferencës në pagë përqendrohet tek variabli i “pagës sipas gjinisë” studimi na 
jep këtë informacion mbi opinionin e burrave dhe grave (Shih grafikun).
 
Grafiku 15. Ndryshimet e pagave gjatë dy viteve të fundit
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Kur punonjësit japin opinionin e tyre për diferencat në pagë midis punonjësve vendas dhe atyre të ardhur, 
52%  e punonjësve nuk kanë opinion dhe 12% mendojnë se nuk ka ndryshuar. 12% e burrave mendojnë se 
kjo diferencë është ulur, ndjekur nga 10% e grave.
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Në lidhje me faktorët që mendohet se influencojnë në pabarazinë gjinore në pagë, u është marrë mendimi 
punonjësve veç të tjerave edhe për përqindjen e grave që aplikojnë në postet drejtuese. Gati 45% e burrave 
dhe grave mendojnë se ky është një faktor i rëndësishëm që ndikon në zbutjen e hendekut të diferencave 
gjinore në pagë. Gjithashtu kur ata u pyetën nëse politikat e rekrutimit konsiderohen të rëndësishme në 
zbutjen e këtij hendeku, 49% e burrave dhe 46% e grave mendojnë se politikat luajnë një rol të rëndësishëm.

Gjatë studimit iu prezantuam të gjithë punonjësve burra dhe gra, një seri masash që mendonim se mund 
të kishin influencë në zvogëlimin e hendekut gjinor në pagë.  Përgjithësisht të gjithë të intervistuarit 
renditën këto vlera për këta faktorë:

Grafiku 16. Opinione
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Shënim: Diferenca nga fundi i çdo grafiku bar tek vlera 100% tregon se të pyeturit nuk kishin opinion për atë masë 

Pra, në përgjithësi të intervistuarit i konsiderojnë të rëndësishëm të gjithë këta faktorë, por më shumë ata 
i japin vlerë mbështetjes për arsimim dhe trajnim, përdorimit të standarteve të njëjta në momentin e 
rekrutimit dhe vlerësimit të talentit personal. Kjo renditje kërkon të tregojë që të intervistuarit do të çmonin 
shumë që tregu i punës të ishte më kompetitiv dhe jo klientelist.  

66%  e burrave  kundrejt 68% të grave, mendojnë se përdorimi i të njëjtave standarte rekrutimi si për burrat 
dhe për gratë do ta zvogëlojë hendekun.  Edhe kur flasim për kuotat në punësim burrat dhe gratë nuk 
mendojnë larg njëri tjetrit, gati një e katërta e tyre kanë besim se këto janë faktorë që ndikojnë pozitivisht 
në uljen e diferencave gjinore në pagë. 
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Kur ata duhet të japin mendimin e tyre për sigurimin e lehtësirave sociale që ndihmojnë në mbajtjen e 
fëmijëve gjatë kohës së punës, 62% e burrave dhe 65% e grave mendojnë se kjo është shumë e rëndësishme. 
Përgjithësisht, përgjigja më e lartë vjen prej punonjësve që kanë arsim të lartë, por të gjitha grupmoshat e 
punës përgjigjen që e kanë të rëndësishme këtë masë. 

Të intervistuarit mendojnë se në uljen e hendekut të diferencave gjinore në pagë influencon edhe lloji i 
kontratës. Sidomos gratë, 61% e të cilave kundrejt 55% e burrave mendojnë që ekzistenca e një kontrate 
fleksibël do ta lehtësojë shumë këtë hendek. Kryesisht ata që besojnë tek kjo masë janë me arsim të lartë 
dhe i takojnë grupmoshës së punës 25-35 vjeç. 

Gratë besojnë më shumë se trajnimet dhe ritrajnimet per t’u rifutur në tregun e punës zvogëlojnë pabarazinë 
gjinore në pagë. Diferenca midis opinionit të grave dhe burrave ndryshon me 7 përqind. Pavarësisht se 
çfarë niveli edukimi kanë të gjithë punonjësit, ata besojnë se ritrajnimi është një faktor i rëndësishëm. Po 
ashtu  çdo grupmoshë e punës e beson këtë, por më shumë në këtë faktor beson grupmosha që sapo ka 
hyrë në tregun e punës 18-19 vjeç. Kjo mbase është e lidhur edhe me faktin se shkollat tona të mesme nuk 
përgatisin për tregun e punës dhe të rinjtë kanë nevojë për këtë aftësim. Të dhënat tregojnë se në qytetet 
e mëdha kjo nevojë është më e madhe sesa në qytetet e vogla. Kjo përqindje e lartë në qytetet  e mëdha  
lidhet me ekzistencën  e më shumë aktiviteteve dhe tipologjive të shërbimeve në këto zona.

Të gjithë punonjësit mendojnë se ekzistenca e programeve qeveritare për ndërgjegjësim dhe për këshillim, 
si dhe efiçenca e zyrave të punës drejt ndihmës në përgatitjen e referencave të punës do të ishin masa 
shumë të rëndësishme, që do të përmirësonin jo vetëm instrumentet egzistuese të tregut të punës, por do 
të lehtësonin hendekun e diferencave gjinore në pagë. 

68% e grave kundrejt 65% të burrave besojnë se njohja e talentit në punë është një faktor që influencon në 
uljen e hendekut. 67% e të punësuarve të moshës  18-19 vjeçare besojnë që talenti është shumë i rëndësishëm 
në uljen e këtij hendeku. Ata janë grupi moshor me përqindje më të lartë që e mendojnë të rëndësishëm 
këtë faktor. Kjo me siguri lidhet me faktin e vështirësisë që ata kanë për t’u futur në tregun e punës dhe 
pse ata vetë e shohin veten të zotë për të bërë një punë të caktuar. Talenti konsiderohet një faktor i 
rëndësishëm në të gjitha qytetet e vendit.  
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Tabela 18. Paga mujore sipas gjinisë dhe arsimit, rajonit, sektorit, profesionit, grupmoshës dhe 
aktivitetit ekonomik

Karakteristika të pëmbledhura të pagës mujore në lekë
Gjinia

Total Meshkuj Femra

Arsimi

Tetëvjeçar  23.354     25.577     19.192 

I mesëm   27.899       31.633     22.326 

I lartë   36.458       39.193     34.150 

Rajonet urbane

Tirana qytet   32.918       37.352     28.852 

Qytete kryesore   29.171       32.122     26.019 

Qytete te tjera   29.525       30.922     26.827 

Lloji i punës së kryer

Menaxher / ose zyrtarë të lartë   49.310       50.634     46.453 

Profesionistë / shkencëtar   39.049       41.251     37.277 

Teknikë   37.170       39.263     31.867 

Nënpunës   32.602       36.700     30.283 

Punonjës të kualifikuar   29.536       33.244     25.913 

Punëtore gjysmë të kualifikuar   27.844       30.378     21.774 

Profesione bazike   22.600       24.876     19.831 

Punëdhënësi juaj

Qeveria/sektori publik/ushtria   36.043       37.357     34.866 

Ndërmarrje shtetërore   34.297       37.090     31.284 

Ndërmarrje/Individ Privat   26.723       28.939     23.989 

Grupmosha

18 - 19 vjeç   19.500       23.500     17.500 

20 - 24 vjeç   26.168       29.178     22.921 

25 - 29 vjeç   34.186       35.348     33.084 

30 - 34 vjeç   31.862       35.293     27.966 

35 - 39 vjeç   30.333       32.143     28.339 

40 - 44 vjeç   30.083       34.314     23.347 

45 - 49 vjeç   29.760       33.107     25.744 

50 - 54 vjeç   29.467       30.187     28.570 

55-59 vjeç   30.545       32.205     28.013 

60-64 vjeç      29.712       33.277     20.500 

65+      34.667       37.500     29.000 

Aktivititeti ekonomik i 
ndërrmarrjes

Bujqesi 24.092 25.073 13.300

Industri nxjerrëse 47.563 51.429 20.500

Industri përpunuese 28.140 33.038 21.552

Energji elektrike, gaz, ujë 27.472 29.292 23.833

Ndërtim 32.190 30.875 38.500

Tregti me pakicë/shumicë 28.747 34.344 23.904

Hoteleri 27.292 36.750 17.833

Transport/Komunikim 31.133 32.235 27.727

Shërbime 30.326 33.294 26.368

Arsim 35.739 35.733 35.742

Shëndetësi 31.706 34.667 30.304



Kapitulli  

55

4
Grafiku 17. Pabarazia gjinore në Pagë në 27 vende të Bashkimit Europian sipas EUROSTAT

Në grafikun e mëposhtëm paraqitet grafikisht pabarazia në pagë për 27 vendet e Bashkimit Europian sipas 
të dhënave të vitit 2008, që janë dhe të dhënat më të fundit. Vlera e shtuar e kësaj paraqitje grafike është 
pasqyrimi në të i pabarazisë në pagë në Shqipëri sipas të dhënave të nxjerra nga studimi i kryer nga GADC.

 

Estonia

0 5 10 15 20 25 30 35

Austria

Republika Çeke

Gjermania

Greqia

Lituania

Qipro

Mbreteria e Bashkuar

Sllovakia

Finlanda

Hollanda

Hungaria

Shqiperia (2011)

Suedia

Franca

Irlanda

Danimarka

Spanja

Bullgaria

Letonia

Luksemburgu

Polonia

Portugalia

Rumania

Belgjika

Malta

Sllovenia

Italia

30.9%

26.2%

25.5%

23.2%

22%

21.6%

21.6%

21.4%

20.9%

20%

19.6%

17.5%

17.4%

17.1%

17.1%

17.1%

17.1%

16.1%

13.6%

13.4%

12.4%

9.8%

9.2%

9%

9%

8.6%

8.5%

4.9%

Pabarazia Gjinore në Pagë në 27 shtete të Bashkimit Europian  sipas Eurostat 2008

Analiza e rastit tonë studimor kërkon ndërmarrjen e një hapi të dytë të rëndësishëm që lidhet me kuptimin 
dhe analizën e  diferencës gjinore në pagë  në zonat rurale. Natyrisht që studimi është shumë më kompleks 
dhe kërkon angazhim modelesh që përdoren në vende të rajonit apo edhe më gjerë në kuadër të ILO/FAO. 
Por  besojmë që kjo analizë merr një rëndësi të veçantë në rastin e Shqipërisë.
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KAPITULLI 5 

Konkluzionet e rekomandimet për politika

5.1 KONKLUZIONE
Këto konkluzione bazohen tërësisht në gjetjet e këtij studimi, i cili i bën të gjitha referencat e tij lidhur me 
kampionin e zgjedhur. 

Mund të përfundojmë që studimi mbi diferencën gjinore në pagë në Shqipëri paraqet pothuajse të njëjtën 
situatë, si edhe në vendet e tjera të rajonit e më gjerë; ajo shkaktohet nga të njëjtët faktorë dhe jep të 
njëjtat ndikime në jetën e gjithë shoqërisë. Megjithatë, diferenca gjinore në pagë sipas këtij studimi, mbart 
mbi vete të gjithë faktorët kulturorë, ekonomike dhe socialë që përcaktojnë veçoritë e saj në terrenin 
shqiptar.
 
• Rezulton se diferenca gjinore në pagë është së pari rezultat i diskriminimit gjinor. Kjo diferencë për 

vitin 2011 rezulton të jetë 5,725 leke ose 17.4 % më pak.   
• Diferenca gjinore në pagë lidhet më shumë me shkallën e pjesëmarrjes në forcat e punës. Rezulton 

gjithashtu që numri i grave të punësuara pa kontratë është i lartë; megjithatë në kushtet kur gratë 
punojnë me kontrata të rregullta pune,  numri i atyre që paguajnë kontribute për sigurimet shoqërore 
është më i lartë se i burrave në të njëjtat kushte. Përqindja e të punësuarve pa kontratë është e lartë 
46%, por numri i punonjësve/seve me kontratë është lehtësisht më i lartë për gratë rreth 7%, se për 
burrat.

• Diferenca gjinore në pagë është e lidhur me shkallën e edukimit. Kjo diferencë vjen duke u ulur me 
ngritjen e nivelit të edukimit; burrat me nivel edukimi tetëvjeçar dhe të mesëm janë shumë më të 
mirëpaguar se gratë me të njëjtin nivel shkollimi. Diferenca në pagë për gratë dhe burrat që kanë 
edukim universitar ose edhe më shumë zvogëlohet ndjeshëm,  (26% : 7%).

• Hendeku më i vogël i diferencës gjinore në pagën orare rezulton në profesionet shumë të kualifikuara. 
Në këto profesione arsimimi u lejon grave të përfitojnë paga të afrueshme me burrat, por gjithsesi gati 
4 përqind më të ulët se paga e tyre. 

• Me rritjen e moshës, diferenca gjinore në pagë thellohet dukshëm në favor të burrave. Për grupmoshat 
në fund të moshës zyrtare të punës diferenca në pagë shkon në 40% në favor të burrave.

• Nga kampioni i shqyrtuar shprehet dukshëm se në diferencën gjinore në pagë influencon edhe qasja 
e ndryshme që kanë gratë ndaj bonuseve (premium) në  pagesa. Ato marrin më pak bonuse për punë 
jashtë orarit, apo për performancë të mirë, duke rënduar kështu hendekun gjinor në pagesë. Bonusin 
e shpërndarë si pjesë të fitimit të kompanisë, meshkujt e përftojnë 2 herë më shumë se femrat. 

• Referuar në përgjigjet e të anketuarve, sistemi i pagave që aplikohet aktualisht, nuk ndërtohet mbi një 
klasifikim i cili merr në konsideratë edukimin, aftësitë dhe  eksperiencën e të punësuarve.   Është i 
thellë opinioni se ky sistem egkzistues pagash, nuk është mjaftueshmërisht motivues.

• Pavarësisht nga skepticizmi i shprehur lidhur me vlerësimin e aftësive për përcaktimin/vendosjen në 
shkallën e sistemit të pagesës, të gjithë besojnë se edukimi dhe ritrajnimi është një faktor i rëndësishëm.  
Këtë e beson çdo grupmoshë e punës  por më shumë në këtë faktor beson grupmosha që sapo ka 
hyrë në tregun e punës, pra 18-19 vjeç. 

• Shumica e të anketuarëve, burra dhe gra, mendojnë se nuk ka paritet në standartet e punësimit/
rekrutimit. Ata konsiderojnë se përdorimi i të njëjtave standarte rekrutimi/punësimi si për burrat dhe 
për gratë do ta zvogëlojë hendekun në pagë midis tyre. Ky paritet duhet të shtrihet gjithashtu  në 
aplikimin për postet drejtuese, në mënyrë që të rritet numri i grave që aplikojnë për to. 66%  e burrave  
kundrejt 68% të grave, mendojnë se përdorimi i të njëjtave standarte rekrutimi si për burrat dhe për 
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gratë do ta zvogëlojë hendekun.  Edhe kur flasim për kuotat në punësim burrat dhe gratë nuk 
mendojnë larg njëri tjetrit, gati një e katërta e tyre kanë besim se këta janë faktorë që ndikojnë 
pozitivisht në uljen e diferencave gjinore në pagë. 

• Të gjithë të anketuarit mendojnë që një faktor ndikues në hendekun e pagës midis grave dhe burrave 
është pamjaftueshmëria apo pothuajse mungesa e lehtësive sociale në vendin e punës, sidomos për 
gratë nëna. 

• Në analizën që kampioni i bën brenda tij kategorisë “shtëpiake”, rezulton që  më shumë se gjysma i 
takojnë moshës 40-54 vjeç, pra forcë e aftë për punë; 90.4 % janë të martuara dhe janë pjesë e 
familjeve me shumë fëmijë. Përkatësia e tyre në këtë kategori është e lidhur me papunësinë. Ky fakt 
shpjegon edhe hendekun midis burrave dhe grave për këtë grupmoshë në lidhje me pjesëmarrjen në 
punë, si dhe po ashtu edhe varfërimin e mëtejshëm të grave në moshat e avancuara, duke thelluar 
ndjeshëm hendekun gjinor.  

• Nga kampioni në studim del një e dhënë diskriminuese shumë kuptimplotë në kontekstin shqiptar. 
Edhe në rastin kur gruaja është e përfshirë aktivisht në tregun e punës, ajo mbetet e ngarkuar me 
përgjegjësitë familjare. Gruaja gjatë një dite të plotë pune, punon 1,7 orë më shumë se burrat. 

• Opinioni masiv i të anketuarve është se në Shqipëri sindikatat e punonjësve nuk kanë dhe nuk ushtrojnë 
ndonjë fuqi në ngushtimin e diferencës gjinore në pagë. Ato janë të pandjeshme dhe pa  paeksperiencë 
në vështrimin nga perspektiva gjinore e diferencimit në pagë. 

• Të gjithë të anketuarit mendojnë se duhet të rritet efiçenca e zyrave të punës dhe sensibilizimi i tyre 
ndaj perspektivës gjinore.

5.2 REKOMANDIME

Ngushtimi i diferencës gjinore në pagë është një ndërmarrje e madhe, shumë e madhe, dhe kërkon 
angazhimin njëherësh të shumë aktorëve. 

Adresimi i hendekut të pagës midis burrave dhe grave kërkon përdorimin dhe aktivizimin e instrumentave 
ekzistues legjislativë dhe jo-legjislativë si dhe krijimin e instrumentave të rinj. 

Për sa kohë ky diferencim në pagë lidhet ngushtë me tregun e punës dhe faktorët që e shkaktojnë dhe e 
ndikojnë atë janë të shumëfishtë, aktorët e shumtë që duhet të angazhohen në të duhet të punojnë në 
partneritet.

Këto rekomandime janë nxjerrë mbështetur ngushtësisht në gjetjet e këtij studimi:

• Qeveria, në konsultim dhe bashkëpunim me partnerët socialë dhe aktorët e shoqërisë civile të 
angazhuar direkt në çështje të barazisë gjinore, të hartojë një plan-aksion që synon rrudhjen e 
faktorëve të gjetur si shkaktarët më kryesorë të diferencave gjinore në pagë. Adresimi i diskriminimit 
gjinor në pagë duhet futur në kalendarin e veprimtarisë së qeverisë në nivel qendror e vendor, si dhe 
në kalendarin e partnerëve socialë.  

• Në kuadrin e gjithë veprimeve të organizuara  e të koordinuara për luftën kundër diskriminimit të 
gruas, jo vetëm duhet të mos mungojë (në përgjithësi mungon) por duhet të adresohet me prioritet 
hendeku gjinor në pagë. Kjo mangësi rezulton në veprimtarinë e të gjithë partnerëve socialë, si dhe 
në veprimtarinë e shoqërisë civile. 

• Nga Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanceve të Barabarta dhe/ose Inspektoriati i Punës, të 
përgatitet për punëdhënësit (qofshin ata publike apo privatë), udhëzuesi lidhur me kuptimin e pagës 
së barabartë dhe rastet e cënimit të parimit të pagës së barabartë për punë me vlerë të barabartë; në 
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udhëzues të përshkruhen instrumentat që ndihmojnë  punëdhënësit për të analizuar diferencat a 
pajustifikuara në pagë të burrave dhe grave të punësuara në ndërmarrjet/bizneset e tyre. 

• Nëpërmjet një sistemi informimi; institucionet përkatëse (MPÇSShB, inspektoriatet e punës dhe zyrat 
e tatimeve) të sigurojnë detyrimin e punëdhënësve për informacion, për transparencën në pagë dhe  
neutralitetin gjinor në klasifikimin e pagës. të fillojë transparenca në pagë në ato ndërmarrje që 
punësojnë më shumë se 20 punonjës dhe kanë mundësi reale për ta bërë këtë proces informimi.  

• Institucionet përgjegjëse në fushën e politikës dhe të aplikimit të pagave, të ndërtojnë sistemin e 
monitorimit të pagës si një aspekt i barazisë në punë dhe kushteve të punës. 

• Është i nevojshëm trajnimi i punonjësve të Inspektoriatit Shtetëror të Punës  me qëllim që të kuptojnë 
standardet kombëtare e ndërkombëtare dhe të realizojnë inspektime të zbatimit të parimeve ligjore 
lidhur me pagën dhe mosdiskriminimin gjinor të punëmarrësve.  Ky trajnim të përfshihet në planin e 
trajnimeve të tyre profesionale.

• Të shihet mundësia e një përcaktimi më të mirë të detyrimeve të institucioneve inspektuese me qëllim 
që të konstatojnë se ku mund të cënohet në praktikë një standard ligjor lidhur me pagën, sipas parimit 
të barazisë e neutralitetit gjinor, dhe të realizojnë më lehtë e cilësisht detyrën e tyre.

• Është e nevojshme një analizë e sanksioneve ligjore dhe zbatimi me rigorozitet i tyre ndaj shkelësve 
të ligjit lidhur me diskriminimin në pagë; po ashtu monitorimi i  institucioneve që janë përgjegjëse për 
respektimin e ligjit në mënyrë të herëpashershme nga shoqëria civile. Për këtë është i rëndësishëm 
koordinimi e bashkëpunimi me organizata të shoqërisë civile që kanë angazhimin dhe ekspertizën e 
nevojshme.

• Është koha që nisma sensibilizuese dhe fushata informuese të ndërmerren nga qeveria, duke synuar 
ndërgjegjësimin e punëdhënësve dhe organizatave të tyre respektive, lidhur me detyrimet dhe 
përgjegjësitë ligjore për zbatimin e parimit të pagës së barabartë për punë të barabartë, si dhe 
promovimit të barazisë gjinore në vendin e punës. Në këto nisma duhet të angazhohen gjithashtu 
sindikatat e punëmarrësve.

• Ministria e Arsimit të vlerësojë studimet, monitorimet dhe rekomandimet e shoqërisë civile lidhur me 
tekstet mësimore; t’i reflektojë ato në tekstet dhe kurrikulat përkatëse, për të shmangur nga vetë 
procesi i edukimit kultivimin e  stereotipeve gjinore në tregun e punës.   

• Qeveria të gjejë e të vërë në funksionim mekanizma që stimulojnë (brenda institucioneve publike por 
sidomos në tregun privat të punëdhënies), krijimin e lehtësive sociale në vendin e punës. Kjo do të 
ndihmojë burrat e gratë, familjet në tërësi, të rritin në maksimum kontributin e tyre në punë, përfitimin 
prej saj dhe mundësinë e përparimit në karrierë. Nga këto mekanizma, duhet qartësisht që sipërmarrjet 
private të përfitojnë lehtësira, në mënyrë që mekanizmat dhe stimujt të mos mbeten në letër.

• Ka ardhur koha që të vendoset/sigurohet statusi i njëjtë edhe për punëmarrësit me kohë të pjesshme. 
Edhe ata duhet të përfitojnë e gëzojnë mundësitë e trajnimit në punë, gjë që do të stimulojë rritjen e 
karrierës së tyre dhe shanse të barabarta për sigurimin e statusit për punë me kohë të plotë, duke 
sjellë kështu ngushtimin e hendekut në pagë.

• Qeveria (institucionet përkatëse) nëpërmjet ndjekjes së ecurisë së fitimit të ndërmarrjeve/kompanive 
të monitorojë reflektimin në pagë të këtij fitimi, që ai të bëhet dhe të jetë i njëjtë si për burrat edhe për 
gratë.

• Për hir të faktit që fenomeni i ndarjes gjinore në tregun e punës është shumë prezent dhe influencon 
hendekun gjinor në pagë, MPÇSShB duhet të finalizojë skemën e vlerësimit/klasifikimit të punëve: 
“punë të barabarta”; “punë me vlerë të barabartë”; dhe “punë që konsiderohen ekuivalente”, në 
mënyrë që të influencojë në ngushtimin e hendekut gjinor të pagës.

• Bazuar në gjetjen e studimit, që diskriminimi në tregun e punës është më i madh në nivelet më të ulta 
të edukimit, është e rëndësishme që të hartohen politika që parandalojnë ndarjen gjinore të punës; 
por këto politika duhen hartuar jo vetëm për tregun e punës por gjithashtu në harmoni e bashkëpunim 
të ngushtë me dhe për sistemin e edukimit.  
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• Qeveria, përkatësisht Ministria e Financave duhet të planifikojë dhe të gjejë mundësinë dhe skemën 
financiare për sigurimin e kategorisë “shtëpiak/e”, grua apo burrë, që gjatë gjithë jetës japin në shoqëri 
kontribute të papaguara dhe mbeten kategoria më e varfër dhe e diskriminuar. Do të ishte e 
rëndësishme që të ndërmerrej nisma e krijimit të sindikatës së shtëpiakeve, gjë që ndoshta mund të 
rriste fuqinë vepruese për ecurinë e kësaj çështjeje.
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SHTOJCA 1: Pyetësori dhe të dhëna
Rajoni Qyteti Pyetsorë

Tirana qytet Tiranë 279

Qytete kryesore

Berat 30

Durrës 90

Elbasan 59

Fier 40

Korçë 40

Shkodër 50

Vlorë 61

Bilisht 10

Qytete të tjera Burrel 10

Farkë 10

Fushë-Krujë 10

Gjirokastër 20

Himarë 8

Kamëz 20

Kavajë 20

Koplik 10

Kuçovë 10

Kukës 10

Rajoni Qyteti Pyetsorë

Laç 20

Qytete të tjera Lezhë 20

Librazhd 10

Lushnjë 20

Maliq 10

Maminas 10

Mamuras 10

Paskuqan 10

Patos 10

Përmet 10

Peshkopi 10

Pogradec 10

Prrenjas 10

Roskovec 10

Sarandë 10

Selenicë 10

Sukth 10

Ura Vajgurore 10

Totali i pyetsoreve 997

Pyetësori 

Pabarazia në page /   Shqipëria

Prezantimi

Unë quhem___________________dhe vij nga QAGJZH. Duam të bëjmë një studim, me mbështetje të 
organizatave ndërkombëtare për të pasur një opinion Tuajin mbi diferencat në pagë sipas gjinisë. Do t’ju 
bëj rreth 30 pyetje dhe ju siguroj që të gjitha këto pyetje do të mbahen sekret, dhe unë do të mbroj 
plotësisht konfidencialitetin e tyre. 
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INFORMACIONI MBI FAMILJEN

1. Numri I pyetsorit: _____________

Qarku ID     

Qyteti 

___ ___

__________________________

 Intervistuesi

Data e intervistës (dd/mm/vvvv)

_____/____/ 2011
Ora e fillimit të intervistës

Emri i kryefamiljarit:

Numri total i anëtarëve të familjes

Shënime të intervistuesit

PERBERJA FAMILJARE
INTERVISTUES shkruaj emrat e të gjithë anëtarëve që jetojnë në këtë banesë duke filluar me kryefamiljarin. Listo në fillim emrat e të rriturve dhe 
më vonë të fëmijve.

 Emri/
mbiemri 

Gjinia Lidhja me 
kryefamiljarin

Datëlindja Mosha Gjendja civile Punesimi Oret e punes 

Shënoni të 
gjithë emrat 
e anëtarëve 
të familjes

1.Mashkull
2.Femër

1.Kryefamiljari
2.Bashkëshorti/ja
3.Djali/vajza
4. Nipi/mbesa
5. Nusja/Dhëndri
6.Nëna/Babai
7.Kunati/Kunata
8.Vjehrri/vjehrra
9. Tjetër 

[INT. Shkruaj 
99/99/9999 nëse 
respondenti refuzon të 
përgjigjet apo nuk e 
mban mend]

Vite 1.Beqare
2.Martuar
3.Divorcuar
4.I/E Ve
5.Bashkejetoj
6.Ndarë

9.Refuzon

1.I punësuar 
2.I vetëpunësuar
3.Ndihmës në 
familje 
4.I papunë
5.Shtëpiake
6.Pensionist
7.Student
8.Ushtar
9.Tjetër_

Shëno për 
çdo individ 
midis
18-65 vjeç sa 
orë TE 
PAGUARA 
 ka punuar 
gjatë 
javës së kaluar

R0 R1 R2 R3 dd mm vvvv R5 R6 R7 R8

1 I___I___I

2 I___I___I

3 I___I___I

4 I___I___I

5 I___I___I
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6 I___I___I

7 I___I___I

8 I___I___I

9 I___I___I

10 I___I___I

Perkufizim: I punësuar quhet ai individ me moshë 18-65 vjeç që ka punuar të paktën 1 orë gjatë javës së kaluar.  
Çdo person i punësuar, do të jetë subjekt i plotësimit të anketës vetëm në ato raste kur ka punuar të paktën 20 orë gjatë javës së kaluar. Ai do të 
përzgjidhet me metodën e “‘datëlindjes më të fundit”.  Gjithsesi duhet të kihet parasysh që:  

1. Nëse në një familje ka më shumë se një të punësuar atëherë personi që kualifikohet për të plotësuar anketën do të jetë ai që ka 
datëlindjen më afër datës së intervistës. 
2. Nëse në një familje ka vetëm 1 të punësuar, atëherë ky do të jetë personi i cili përzgjidhet për të plotësuar anketën

Kujdes: Të gjithë individët e punësuar me moshë 18 -65 dhe kanë punuar 20 orë gjatë javës së kaluar janë subjekt i anketës. Në çdo ekonomi 
familjare do të pyesni vetëm 1 (NJE) individ, atë individ që ka moshën e kërkuar sipas anketës dhe atë individ që e ka datëlindjen më afër datës së 
intervistës.

R9: Shëno kodin e anëtarit të familjes  (nga R0) i cili përzgjidhet për të kryer intervistën [_____]

SEKSIONI I PUNES

1
Ju lutem më thoni sa ore keni punuar mesatari-
sht gjatë javës së kaluar

     I___I___I Orë

2 Ju lutem më thoni sa punë kryeni gjatë javës

1. Vetëm një punë kryesore 
2. Dy punë kryesore
3. Një kryesore, një të dytë sipas rastit
4. Një kryesore, një të dytë gjatë gjithë vitit
9. Nuk e di

3
Në punën tuaj kryesore, më thoni JU jeni 
[INT. Punën kryesore e cakton i intervistuari]

1. I punësuar
2. I vetpunësuar me të punësuar të tjerë  [Kalo tek P5]

3. I vetpunësuar pa të punësuar të tjerë [Kalo tek P5]

9. Nuk e di 

4

Kush është punëdhënësi juaj 
[INT. Pyet vetem nese nga pyetja 3, pergjigjia 
eshte 1]

1. Qeveria, sektori publik ose ushtria
2. Ndërrmarrje shtetërore
3. Ndërrmarje/individ privat
4. Programe të punës publike  
5. OJQ            
6. Organizata Ndërkombëtare
7. Tjetër _________________________________
9.  Nuk e di

5
Sa kohë keni që punoni në këtë vend pune?
[ INT. Konverto në muaj Nëse ka më shumë se 
një vit]

I___I___I  Vite 

I___I___I  Muaj

5a.Totali Muaj

I___I___I

6 Në punën tuaj kryesore ju punoni
1. Me kohë të plotë      [Shko tek P8]
2. Me kohë të pjesshme
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7 Pse punoni ju me kohë të pjesshme

1. Kujdesem për femijët
2. Kujdesem për të paaftët në familje
3. Paaftësi personale
4. Shkoj në shkollë
5. Ndjek kurs profesional 
6. Nuk dua punë me kohë të plotë
7. Nuk gjej punë me kohë të plotë
8. Tjetër___________________________________
9.  Nuk e di/Pa pergjigje

8 Në punën tuaj kryesore ju keni një kontratë?

1. Më pak se 3 muaj                                 
2. 3-6    muaj             
3. 7-12  muaj              
4. 13-24 muaj             
5. 25-36 muaj 
6. Më shumë se 36 muaj/Pa afat
7. Nuk kam
9. Nuk e di/Pa përgjigje 

9 A përfitoni sigurime shoqërore në punën tuaj 
1. Po
2. Jo
9. Nuk e di/Pa përgjigje

10
Cili është aktiviteti kryesor i institucionit, fir-
mës, organizatës, programit ku ju punoni?

1. Bujqësi, Peshkim, Pylltari
2. Industri nxjerrëse
3. Industri Përpunuese
4. Energji elektrike, gaz, ujë
5. Ndërtim
6. Tregti me shumicë dhe me pakicë
7. Hoteleri
8. Transport dhe komunikim
9. Shërbime
10. Arsim
11. Shëndetësi
12. Kulturë
13. Administratë Publike
14. Sektori komunitar
15. Tjetër__________________________________
99.  Nuk e di/Pa përgjigje

11
Sa është numri i personave që punojnë në 
ndërmarrjen tuaj/ ose në njësinë tuaj lokale?

1.  Nga 1-5              persona
2.  Nga 6-10            persona
3.  Nga 11-20          persona 
4.  Nga 21-50          persona
5.  Nga 51-80          persona
6.  Me shume 81    persona 
9.  Nuk e di/Pa përgjigje
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12 Çfarë lloj pune bëni ju gjatë ditës

1. Menaxher / ose zyrtarë të lartë

[INT.Kryeshefi Ekzekutiv, shef administrativ, finance, marketingu,  i burimeve njerëzore, 
ose përgjegjës njesie, planifikues, shefi i njësive tregtare, menaxher prodhimit, menax-
her i spitalit, menaxher hoteli restorant, etj]
2. Profesionistë / shkencëtar

[INT.Inxhinierëve, matematicienë, mjekë, arkitektë, mësues, profesionistë të financave, 
jurist, gazetar, bibliotekarët, sociolog, artist, etj]
3. Teknikë 

[INT.Teknikë ne procesin e kontrollit, ndihmes mjekë , agjentë të biznesit, telekomunika-
cionit dhe informacionit, teknikë te ndryshem ne ndertim, etj]
4. Nënpunës

[INT.Sekretarë, operatorë, persona qe regjistrojne materiale, sherbime, veprime konta-
bile, arketar ne banke,  etj]
5. Punonjës të kualifikuar

[INT.Persona qe kujdesen për fëmijë,  infermiere, persona qe instalojne pajisje elektrike 
dhe elektronike, persona qe bejne riparime elektrike dhe elektronike, punonjes  qe  
punojne me makineri në miniera, kombinate tekstili, metalurgjike, lëkure, druri, ushqi-
more, persona qe perfundojne ndertimet, etj]
6.  Punëtorë gjysmë të kualifikuar 

[INT.Punëtorët që punojne me metale, gome, tekstile, dru, shoferë  taksie, shofer i 
kamionëve të rëndë, shofer autobuzi, etj, punetore ne fast food, restorante, kafe]
7. Profesione bazike

[INT.pastrues, punëtorë bujqësisë, punëtorë ndërtimi, assistente ne përgatitjen e ushq-
imit ,shitësit në rrugë, kujdesem per te moshuaretj] 
8. Tjetër(specifiko)__________________________________

13
Sa është paga juaj mujore?
[INT. Shëno pagën mujore në leke të reja dhe 
më pas kodifikoje atë]

___________________Lekë të reja 
   [9999]  Nuk e di/Pa përgjigje

13a

Klasifikimi i pagës mujore
[INT. Mos e pyet respondentin, por merre infor-
macionin nga më sipër

1. Deri në 15000 lekë
2.  15501-25000 lekë
3. 25001-40000 lekë
4. 40001-55000 lekë
5. 55001-75000 lekë
6. 75001-90000 lekë
7. 90001 leke
9. Nuk e di/Pa pergjigje

14 A keni përfitime të tjera përveç pagës?

1. Bonuse financiare 
2. Bonuse jofinanciare [Kalo tek pyeta 16]
3. Trainime profesionale [Kalo tek pyeta 16]
4. Trajtime [Kalo tek pyeta 16]   
5. Të tjera [Kalo tek pyeta 16]
9. Nuk e di                                 [Kalo tek pyeta 16]

15 Sa PARA përfituat nga bonusi juaj i fundit _________Lekë të reja

[INT.  Konverto në lekë nëse është 
dhënë në monedhë të huaj sipas kursit  
1 Euro= 140 lek

            1USD= 100 lek]
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16 A është rritur paga juaj gjatë vitit të fundit?

1. Nuk është rritur
2. Eshtë rritur deri 5%       
3. Eshtë rritur deri 10%
4. Eshtë rritur deri 15 %  
5. Eshtë rritur më shumë se 20%
6. Tjetër  ______________________________
9.  Nuk e di              

17 Si e merrni ju pagën

1. Cdo muaj
2. Cdo 15 ditë
3. Cdo javë
4. Cdo ditë
5. Tjetër______________________________
9. Nuk e di/Pa përgjigje

18
Si do ta konsideronit JU punën tuaj të tani-
shme?

1. Shumë e kenaqshme
2. E kënaqshme
3. Disi
4. Jo e kënaqshme    
5. Aspak e kenaqshme 
9. Nuk e di/Pa përgjigje

19
Sa të sigurt e ndjeni veten në lidhje me postin e 
punës në këtë vend pune? 

1. Shumë të sigurt       
2. Të sigurt
3. Disi                  
4. Jo aq të sigurtë
5. Aspak te sigurtë
9.  Nuk e di/Pa përgjigje

20 A jeni ju anëtar i ndonjë bordi drejtues?  

1. Po, ku punoj 
2. Po, në vend tjetër
3. Jo     (Kalo tek pyetja 23)
9.  Nuk e di   (Kalo tek pyetja 23)

21 Përfitoni ju bonuse nga kjo anëtarësi

1. Po, bonuse financiare 
2. Po, bonuse materiale   (Kalo tek pyetja 23)
3. Jo    (Kalo tek pyetja 23)

22 Nësë po, sa është bonusi financiar

1. Deri 5000 leke të reja 
2. 5001-10000 leke te reja
3. 10001-20000 leke te reja
4. 4.20001-30000 leke te reja
5. Mbi 30000 lekë të reja

PUNA E DYTE, JO KRYESORE
(INT. Këtij seksioni i përgjigjen vetëm personat që janë përgjigjur të kenë më shumë se një pune (shih pyetjen P2, për përgjigjet 2,3,4)

23 Puna juaj e dytë është

1. Sezonale
2. E rastit (Okazionale)
3. E përkohshme
4.  E përhershme

24 Në punën tuaj të dytë, më thoni jeni Ju 

1. I punësuar
2. I vetpunësuar me të  punësuar të tjerë 
3. I vetpunësuar pa të punësuar të tjerë
9.   Nuk e di 
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25 Kush është punëdhënësi juaj ?

1. Qeveria, sektori publik ose ushtria
2. Ndërrmarrje shtetërore
3. Ndërmarje/individ privat
4. Programe të punës publike  
5. OJQ            
6. Organizata Ndërkombëtare
7. Tjetër _________________________________
9.  Nuk e di

26
Sa është pagesa juaj nga kjo pune
[INT. Konverto ne leke te reja]

_____________________Lekë të reja

27 Si e merrni këtë pagesë

1. Cdo muaj
2. Cdo 15 ditë
3. Cdo javë
4. Cdo ditë
5.  Tjetër_________________________________

28
Gjatë 12 mujave të fundit a keni përfituar ndonj 
shpërblim në çdo lloj forme nga kjo punë

1. Po                                        
2.  Jo           ( Kalo tek 30)

29 Sa është vlera e përafërt e këtij shpërblimi _____________________Lekë të reja

30
A keni paguar ndonjëherë kontribute të siguri-
meve shoqërore nga puna juaj e dytë

1. Po                                        
2. Jo           

OPINIONE

31
Në përgjithësi, si e shihni ju situatën e të 
ardhurave tuaja familjare aktualisht?

1. Shumë mirë       
2. Mirë
3. Cka                  
4. Keq
5. Shumë keq
9. Nuk e di/Pa përgjigje

32. Në shkallën nga 1 - 5, ku 5 është shumë i rëndësishëm dhe 1 është shumë e parëndësishme, sa të 
rëndësishem apo të parëndësishem mendoni se janë faktorët e mëposhtëm për të ndikuar në nivelin e 
ndryshëm të pages  ndërmjet  burrave dhe grave?

Faktorët që ndikojnë në nivelin e ndryshëm të pagës  ndërmjet  burrave dhe 
grave?
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1. Lloji i punës që bën 5 4 3 2 1 9

2. Aftësitë e nevojshme për punë të veçanta 5 4 3 2 1 9

3. Nr i viteve të ekperiencës në punë 5 4 3 2 1 9

4. Niveli i edukimit 5 4 3 2 1 9

5. Nr i grave në dispozicion për punë 5 4 3 2 1 9
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6. Mosha mesatare e fuqisë punëtore femra 5 4 3 2 1 9

7. % e posteve të larta të mbajtura nga gratë 5 4 3 2 1 9

8. % e grave që aplikojnë për pozicione të larta drejtuese 5 4 3 2 1 9

9. Politikat e rekrutimit 5 4 3 2 1 9

10. Të tjera (specifiko) ________________ 5 4 3 2 1 9

33. Duke përdorur të njëjtën shkallë nga 1-5, ku 5 është shumë i rëndësishëm dhe 1 është shumë e 
parëndësishme, sa e rëndësishme mendoni ju është secila nga mënyrat e mëposhtme për trajtimin e 
hendekut e pagave midis burrave dhe grave?

Menyrat e trajtimit për hendekun midis burrave dhe grave
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1. Përdorimi i standardeve të njëjta për punësimin dhe procedurat e 
promovimit

5 4 3 2 1 9

2. Kuotat punësimi sipas gjinisë brenda firmave/institucioneve 5 4 3 2 1 9

3. Ofrimi i një rrjeti të përmiresuar të kujdesit për fëmijët 5 4 3 2 1 9

4. Fleksibilitet më të madh në kontratat e punës (kohë fleksibël, pune në 
shtëpi, punë me kohë të pjesshme)

5 4 3 2 1 9

5. Ofrimi i trajnimeve më të mira për gratë që duan të  rihyjnë në tregun e 
punës

5 4 3 2 1 9

6. Ofrimi i i asistencës për kërkimin e punës për gratë që rihyjnë në tregun e 
punës

5 4 3 2 1 9

7. Fushata ndërgjegjsimi nga ana e qeverisë që synojnë punëdhënësit dhe 
publikun e gjërë

5 4 3 2 1 9

8. Mbështetje më e madhe për arsimimin dhe trajnimin e grave 5 4 3 2 1 9

9. Vlerësimi i talentit personal  5 4 3 2 1 9

10. Tjetër (specifiko)____________________ 5 4 3 2 1 9

Informacion i përgjithshëm

1. Gender
• 1. Mashkull
• 2. Femër 

2. Sa vite shkolle keni      I___I___I  Vite shkolle

3. Cila është diploma më e lartë që keni 
• 1. Fillore
• 2. Tetëvjeçare 
• 3. Mesëm
• 4 Universitet
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• 5. Master /PHD
• 9. Nuk e di/Pa Përgjigje

4. Sa janë të adhurat mujore të familjes tuaj në lekë të reja?
• 1. Deri në 10,000                  
• 2. Nga  10,001- 30,000 
• 3. Nga 30,001 -60,000
• 4. Nga 60,001- 1,000,000
• 5. Më shumë se 1,000,001
• 9. Nuk e di/Pa përgjigje

5. Ora e mbarimit të intervistës   ____:_____
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SHTOJCA 2: PËRKUFIZIME
Për qëllimin e këtij studimi u  përdoren përkufizimet e mëposhtme:

Popullsia në moshë pune është popullsia 15-65 vjeç. 

Të punësuar janë konsideruar personat që kanë kryer të paktën një orë pune gjatë javës së kaluar dhe që 
i përkasin këtyre kategorive: 
 

A) I punësuar me pagë; ku bëjnë pjesë të gjithë ata individë që kanë punuar kundrejt një shumë të 
hollash ose shpërblimi në natyrë, edhe pse gjatë javës së kaluar mund të mos kenë qenë prezent në 
punë, por vazhdojnë të jenë të lidhur me të. 

B) I vetëpunësuar; ku bëjnë pjesë të  gjithë ata individë të cilët gjatë javës së kaluar kanë kryer punë   
për vete ose familjen duke përfituar prej saj të holla ose të mira në natyrë,  dhe të gjithë ata që kanë  
një ndërmarrje/bisnes/firmë e cila gjatë javës së kaluar mund të mos ketë punuar për ndonjë arsye 
specifike, por që vazhdon të mbetet e tillë.   

Të papunë konsiderohen personat që ishin: 

a) pa punë gjatë javës së referencës (as nuk kishin një punë dhe as kryen ndonjë punë (për një orë ose 
më shumë) kundrejt një page ose përfitimi. 

b) aktualisht të disponueshëm për të punuar (brenda dy javëve që pasojnë javën e referencës). 

c) duke kërkuar punë në mënyrë aktive (gjatë periudhës katër javore që përfundon me javën e kaluar 
kishin ndërmarrë hapa specifike për të kërkuar punë me pagë ose për të ngritur një biznes të tyrin) 
ose kishin gjetur një punë që do ta fillonin së shpejti (brenda një periudhe prej të shumtën tre muaj).


