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Parathënie 7

Shkalla e lartë dhe përhapja e pakontrolluar e armëve 
të vogla e të lehta (SALW) është pranuar gjerësisht si 
kërcënim serioz për sigurinë e qytetarëve, si nxitës i 
krimit dhe i paqëndrueshmërisë, si dhe si ndikues negativ 
i zhvillimit social dhe ekonomik. Kjo vlen veçanërisht për 
Evropën Juglindore (EJL). 

Prej vitit 2002, PNUD nëpërmjet SEESAC-ut ka mbështetur 
përpjekjet për t'iu përgjigjur këtij kërcënimi përmes 
zhvillimit të kuadrove ligjorë dhe atyre të politikave, dhe 
përmes ngritjes dhe vënies në funksionim të mekanizmave 
institucionalë. Puna jonë për mbështetjen e politikave është 
sofistikuar gjithnjë e më shumë, në harmoni me nevojat e 
aktorëve në rajon. 

Ndërkohë që është arritur progres domethënës, integrimi 
i perspektivës gjinore ka mbetur pas dhe ende nuk është 
kthyer në pjesë integrale të strategjive të vëna në zbatim 
për trajtimin e shkaqeve dhe pasojave të përhapjes së 
SALW-ve. Pavarësisht angazhimeve të shumta në nivel 
global dhe kombëtar, kjo sfidë është trajtuar vetëm 
pjesërisht me përpjekjet e vazhdueshme për kontrollin 
e SALW-ve. Nga pikëpamja gjinore, është ende e vështirë 
të imagjinohet një çështje më domethënëse për çështjet 
gjinore sesa përdorimi dhe keqpërdorimi i SALW-ve. 

Në EJL, ashtu sikurse kudo, burrat përbëjnë shumicën 
dërrmuese të mbajtësve të armëve të zjarrit, të atyre që i 
përdorin dhe shpesh i keqpërdorin ato.  Burrat përbëjnë 
edhe shumicën e autorëve dhe të viktimave të incidenteve 
me armë zjarri. Në rastin kur janë viktima, vrasësit e tyre 
janë më së shumti meshkuj të tjerë. Por armët e vogla dhe 
të lehta kanë gjithashtu efekte negative për sigurinë dhe 
mirëqenien e grave. Gratë rrallë zotërojnë armë, vështirë 

se i përdorin ato dhe ndryshe nga burrat ato janë shumë 
herë më tepër viktima sesa autore. Kjo është veçanërisht e 
qartë në kontekstin e dhunës në familje. Shumica e dhunës 
me armë kundër grave kryet nga partnerë aktualë ose të 
mëparshëm dhe prania e një arme zjarri rrit në mënyrë 
dramatike mundësinë e një pasoje fatale. Rrjedhimisht, ka 
më shumë mundësi që gratë ta shohin praninë e një arme 
zjarri si kërcënim për sigurinë e tyre dhe të familjeve të 
tyre.

Është e habitshme sesi politikat që rregullojnë kontrollin e 
SALW-ve qëndrojnë ende në heshtje për sa i përket këtyre 
lidhjeve dhe nuk arrijnë të pranojnë se disa çështje sigurie 
i prekin gratë dhe burrat në mënyra të ndryshme. Ky 
raport tregon se perspektiva gjinore as nuk njihet e as nuk 
trajtohet siç duhet nga kuadrot ligjorë dhe të politikave që 
rregullojnë kontrollin e SALW-ve në EJL, duke i bërë këto 
përpjekje më pak efikase për sa i përket ofrimit të sigurisë 
për të gjithë qytetarët, pavarësisht nëse janë gra, burra, 
vajza apo djem - duke penguar arritjen e Objektivave të 
Zhvillimit të Qëndrueshëm, nr. 5 (Arritja e barazisë gjinore 
dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave) dhe 16 (Nxitja 
e shoqërive paqësore, ofrimi i mundësisë për drejtësi 
për të gjithë dhe ngritja e institucioneve të efektshme, 
llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet). 

Unë sinqerisht shpresoj se gjetjet e paraqitura në këtë 
raport do të nxisin debat të mëtejshëm. Politikat në 
këtë fushë nuk duhet të shpërfillin çështjet gjinore nëse 
shoqëritë duan t'u përgjigjen me efektivitet çështjeve 
të ndërlikuara të sigurisë me të cilat përballen. Prandaj, 
shpresoj që ky raport dhe paketa që e shoqëron atë të sjellë 
një ndryshim në qasje dhe të çojë në integrimin e çështjeve 
gjinore në politikat për kontrollin e SALW-ve.

PARATHËNIE

Cihan Sultanoğlu
Ndihmës Administratore dhe Drejtore 
e Zyrës Rajonale për Evropën dhe 
Bashkësinë e Shteteve të Pavarura 
të Programit të Kombeve të Bashkuara 
për Zhvillim
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1.1 RReth këtij studimi

1.1.1 Qëllimi

Qëllimi i këtij studimi është që të kontribuojë në rritjen e 
reagimit gjinor të politikave që rregullojnë politikat për 
kontrollin e SALW-ve në Evropën Juglindore (EJL). 

Studimi kërkon të rrisë ndërgjegjësimin rreth lidhjeve që 
ekzistojnë ndërmjet gjinisë dhe armëve të vogla në EJL. Ai 
është menduar kryesisht për aktorët kryesorë dhe publikun 
e gjerë ekspert, dhe identifikon tendencat kryesore dhe 
boshllëqet në reagimin e politikave.  Duke u mbështetur 
në këto gjetje, studimi propozon një instrument praktik që 
synon të mbështesë zhvillimin e informuar dhe të bazuar në 
prova të politikave me ndjeshmëri gjinore, e për rrjedhojë 
të kontribuojë në zhvillimin e kapaciteteve të hartuesve 
të politikave për SALW-et në rajonin e EJL, si dhe në 
efektivitetin e përgjithshëm të politikave për SALW-et.

Përtej kësaj, gjetjet e këtij studimi duhet të shërbejnë si 
bazë për nisjen e një dialogu ndërmjet politikëbërësve mbi 
rolin e normave sociale dhe praktikave dominuese gjinore 
dhe mbi rreziqet specifike me të cilat përballen gratë, 
burrat, djemtë dhe vajzat për sa i përket SALW-ve. 

1.1.2 Objektivat

Objektivat e studimit janë:

 1.  Hartëzimi i problematikave gjinore të lidhura me 
SALW-et në përgjithësi, me fokus të veçantë Evropën 
Juglindore (Kapitulli 2),

 2.  Vlerësimi nëse dhe në çfarë mase është integruar 
perspektiva gjinore në politikat për SALW-et në EJL 
(kuadrot ligjorë dhe strategjike), si dhe vlerësimi 
nëse çështjet e SALW-ve trajtohen në politikat për 
barazinë gjinore dhe në politikat kundër dhunës me 
bazë gjinore (Kapitulli 3),

SEESAC është nismëtar i zhvillimit të këtij studimi mbi çështjet gjinore dhe SALW-et, si pjesë e qasjes së 
tij tërësore dhe të integruar ndaj kontrollit të armëve të vogla e të lehta dhe në reformën në sektorin e 
sigurisë, me qëllimin afatgjatë për të rritur ndërgjegjësimin për çështjet gjinore në politikat për kontrollin 
e armëve në EJL. Raporti dhe instrumenti që e shoqëron atë janë zhvilluar brenda kuadrit të Vendimit 
të Këshillit të BE-së 2013/730/CFSP. Ato janë produkti i të kuptuarit të faktit se përpjekjet praktike që 
përpiqen të ofrojnë përfitime për të gjithë qytetarët, qofshin këta gra, burra, vajza ose djem, bëhen të 
pavlefshme nëse perspektiva e barazisë gjinore nuk merret parasysh plotësisht. 

Analiza e paraqitur në këtë raport tregon se perspektiva gjinore as nuk njihet e as nuk trajtohet siç 
duhet nga kuadrot ligjorë dhe të politikave që rregullojnë kontrollin e SALW-ve në EJL. Këto politika më 
së shumti i shpërfillin çështjet gjinore dhe për rrjedhojë shumica e masave për kontrollin e SALW-ve nuk 
marrin parasysh nevojat e ndryshme të sigurisë dhe shqetësimet e grave, burrave, vajzave dhe djemve. 
Kjo pengon suksesin e masave të ndërmarra për të garantuar sigurinë për të gjithë qytetarët.

Raporti hedh dritë mbi lidhjet shumëplanëshe që ekzistojnë ndërmjet gjinisë dhe SALW-ve, duke theksuar 
mënyrat e ndryshme në të cilat çështjet gjinore formësojnë rreziqet, sjelljet dhe praktikat që lidhen me 
armët e vogla dhe të lehta, dhe duke nënvizuar nevojën për integrimin e perspektivës gjinorë në kuadrot 
ligjorë dhe ato të politikave për SALW-et. Instrumenti shoqërues përpiqet të përkthejë rekomandimet 
e përgatitura mbi bazën e provave në masa praktike dhe specifike për kontekstin gjinor. Kjo duhet të 
ndihmojë ndjeshëm politikëbërësit të garantojnë që të gjitha ndërhyrjet e lidhura me SALW-et të integrojnë 
çështjet gjinore.
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 3.  Identifikimi i praktikave më të mira të politikëbërjes, të 
cilat përfshijnë çështjet gjinore në kontrollin e SALW-
ve, si hartëzimi i faktorëve që kontribuojnë në këto 
iniciativa (Kapitujt 3 dhe 4), 

 4.  Ofrimi i rekomandimeve të bazuara në prova dhe i 
një instrumenti praktik për integrimin e perspektivës 
gjinore në kuadrin ligjor dhe strategjik për SALW-et 
(Kapitulli 5).

Thënë kjo, studimi nuk synon të analizojë zbatimin aktual të 
kuadrove ligjorë dhe të politikave për kontrollin e SALW-ve 
në EJL apo që të vlerësojë ndikimin ose efektet që mund t'u 
atribuohen këtyre politikave për ndërhyrjet në rajon. Kur 
i referohet zbatimit, kjo bëhet kryesisht me synimin për të 
hartëzuar disa sfida konceptuale të lidhura me politikat.

1.1.3 Objekti 

Qëllimi analitik - Analiza e paraqitur në këtë raport përbëhet 
nga dy pjesë:

 a)  Analiza e të dhënave statistikore të disponueshme mbi 
lidhjet e ndryshme ndërmjet gjinisë dhe SALW-ve; dhe

 b)  Rishikimi i ligjeve për armët e zjarrit, i strategjive dhe 
planeve të veprimit për kontrollin e SALW-ve, i ligjeve, 
strategjive dhe i planeve të veprimit për barazinë 
gjinore, i ligjeve, strategjive dhe planeve të veprimit 
për luftën kundër dhunës ndaj grave, si dhe kundër 
dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore.

shtrirja	gjeografike përcaktohet  nga zona e veprimeve 
të SEESAC për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta në 
periudhën 2013-2016, dhe përfshin: Shqipërinë, Bosnjë-
Hercegovinën, Kosovën*, Moldavinë, Malin e Zi, Republikën 
e Serbisë dhe Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Në 
kapitullin e dytë përmenden gjithashtu edhe vende jashtë rajonit 
të EJL, por kjo është bërë kryesisht me qëllimin për të zbuluar 
tendenca më të gjera dhe për të bërë të mundur krahasimet.

1.1.4 metOdOlOgjia

Është përdorur një gamë e gjerë metodash, ndërkohë që 
janë zgjedhur mjetet më të përshtatshme për komponentët 
e ndryshëm të studimit. Metodat përfshijnë:  

• 	rishikimi	i	literaturës: Një rishikim i gjerë i literaturës 
aktuale dhe relevante, dhe i raporteve ndërkombëtare, 
rajonale dhe specifike për kontekstin, si dhe i kërkimeve 
mbi çështjet që lidhen me gjininë dhe SALW-et (Shtojca 3).

•  rishikimi	i	dokumentacionit: Ligjet për armët e 
zjarrit dhe strategjitë e planet e veprimit për kontrollin 
e SALW-ve në EJL, u rishikuan për të përcaktuar nëse 
dhe në çfarë mase është integruar perspektiva gjinore në 
kuadrot ligjorë dhe të politikave për SALW-et. Gjithashtu, 
është kryer edhe rishikimi i legjislacionit dhe strategjive 
për barazinë gjinore dhe i dokumenteve të politikave që 
trajtojnë dhunën me bazë gjinore, për të vlerësuar nëse 
janë trajtuar çështjet e SALW-ve (Shtojca 2). 

•  Intervista gjysmë të strukturuara me anëtarë të 
komisioneve të SALW-ve, përfaqësuesit e institucioneve 
shtetërore dhe përfaqësuesit e organizatave të grave 
që punojnë në fushën e mbrojtjes së grave nga dhuna 
në familje dhe nga dhuna me baza gjinore (Shtojca 
1).anëtarët e komisioneve  

•  Një pyetësor i hartuar në konsultim me përfaqësuesit 
e komisioneve përfituese të SALW-ve për të zbuluar 
dhe dokumentuar modelet dhe tendencat gjinore që 
lidhen me çështjet e SALW-ve. Pyetësori është përpjekur 
të mbledhë të dhëna rajonale të krahasueshme për 
aspektet më të rëndësishme gjinore të SALW-ve, të tilla si 
të dhëna të ndara sipas gjinisë për autorët dhe viktimat 
e incidenteve me armë zjarri, zotëruesit e armëve të 
zjarrit, viktimat e dhunës në familje të kryer me armë 
zjarri, personat që i dorëzuan armët gjatë fushatave 
të mbledhjes, përfaqësimi i grave dhe burrave mes 
anëtarëve të komisioneve të SALW-ve dhe kufizimet në 
procedurat e licencimit për shkak të dhunës në familje. 
U bënë gjithashtu përpjekje për të veçuar karakteristikat 
e moshës së viktimave dhe autorëve të incidenteve me 
armë zjarri dhe për të pasur një ide më të qartë se si 
ndërthuret gjinia me moshën (Shtojca 4).

1.1.5 Sfidat dhe kufizimet 

Sfida kryesore metodologjike buron nga mungesa e të dhënave 
të ndara sipas gjinisë në rajonin e EJL dhe nga mungesa e një 
qasjeje të unifikuar për mbledhjen e të dhënave. Praktika e 
mbledhjes së të dhënave është përgjithësisht e pazhvilluar, 
por ajo gjithashtu luhatet ndjeshëm në të gjithë rajonin, 
ashtu sikurse disponueshmëria dhe cilësia e të dhënave. Për 
rrjedhojë, kjo krijon vështirësi në zbulimin dhe dokumentimin 
e modeleve dhe tendencave gjinore në rajon. Për disa 
probleme akute, si p.sh. vrasja e grave dhe dhuna në familje, 
ka disa të dhëna të pamjaftueshme, ndërkohë që shpesh 
mungojnë të dhënat më elementare për strukturën gjinore të 
autorëve dhe viktimave të dhunës së kryer me armë. Në disa 
raste, legjislacioni për mbrojtjen e të dhënave personale e 
përcakton gjininë si informacion veçanërisht sensitiv, dhe për 

* Referencat për Kosovën kuptohen në kontekstin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244 (1999).
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shkak të kufizimeve ligjore nuk disponohen informacione, të 
tilla si numri i grave dhe burrave që kërkojnë të pajisen me leje 
për të mbajtur armë.

Për të kapërcyer pjesërisht pengesat që lidhen me statistikat e 
pamjaftueshme në dispozicion, të ndara sipas gjinisë, pyetësori 
i përmendur më sipër u konceptua si një përpjekje për të 
lidhur mbledhjen e të dhënave me problematikat kryesore të 
politikave, të përmendura në seksionin më poshtë. Ai ofron 
gjithashtu një tablo më të qartë të kufizimeve dhe hendeqeve 
në praktikat administrative ekzistuese të mbledhjes së të 
dhënave dhe nxjerr në pah vështirësitë që mund të hasen nëse 
bëhen përpjekje për të zhvilluar politikëbërjen mbi bazën 
e provave. Pavarësisht përgjigjeve të mira nga komisionet 
përfituese të SALW-ve1, duhet të merret në konsideratë fakti 
se për shumë prej tyre kjo ishte hera e parë që të dhënat e 
ndara sipas gjinisë mblidheshin në këtë mënyrë dhe gjatë 
këtij procesi u hasën shumë sfida: nga bazat e të dhënave 
josensitive ndaj gjinisë që vështirësonin mbledhjen e të 
dhënave, deri te nevoja për t'i nxjerrë të dhënat manualisht, 
çka përbënte ngarkesë shumë të madhe pune.

Përveç pyetësorit, u përdorën një sërë burimesh të tjera, të 
tilla si raportet dhe bazat e të dhënave të SEESAC-ut, UNO-
DC-së, OBSH-së, Small Arms Survey (SAS - Vrojtimi për armët 
e vogla), Deklaratës e Gjenevës për dhunën me armë dhe 
zhvillimin (DGJ), të Rrjetit të Grave kundër Dhunës etj. Për ana-
lizimin e ligjeve lidhur me SALW-et dhe me armët e zjarrit në 
EJL u përdor korpusi i SEESAC-ut me legjislacionin rajonal për 
armët. Ky korpus shërben si një udhëzues për legjislacionin e 
SALW-ve në rajon, dhe është i disponueshëm në gjuhët shqip, 
BCMS2, anglisht dhe rumanisht.

Sidoqoftë, për shkak të disponueshmërisë së kufizuar të 
të dhënave, ky studim nuk përpiqet të ofrojë një pamje 
gjithëpërfshirëse për çdo shtet dhe territor në EJL dhe ky 
as nuk është qëllimi i tij. Përkundrazi, ai përpiqet të nisë 
diskutime të mëtejshme mbi nevojën për të përmirësuar dhe 
avancuar praktikat administrative ekzistuese të mbledhjes 
së të dhënave, si për sa i përket qëllimit, ashtu edhe 
disponueshmërisë së të dhënave.

Për një panoramë më të plotë të situatave specifike sipas 
kontekstit, do të duhet të ndërmerren kërkime dhe analiza 
të tjera, veçanërisht kur bëhet fjalë për bashkëveprimin e 
ndërlikuar të regjimeve gjinore dominuese, ngjarjeve të 
fundit historike, situatës social-ekonomike dhe politike dhe 
praktikave aktuale për SALW-et. Prandaj, raporti rithekson një 
emergjencë të sinjalizuar që më parë në kërkimin akademik 
dhe në atë të politikave (Cukier 2009, Schroeder; Farr dhe 

Schnabel, 2005; Alvazzi del Frate, 2011; Carapic, 2014), sipas 
së cilës "nevojitet një kërkim më i fokusuar te gjinia për të 
hartuar politika efektive për reduktimin e dhunës me armë" 
(Dönges, 2014, f. 4). 

1.1.6 Struktura

Ky raport është i strukturuar në katër kapituj. Kapitulli 
i parë ofron informacion bazë rreth studimit: qëllimi, 
objektivat, audienca dhe objektivi i përmbajtjes së tij. 
Përmenden shkurtimisht instrumentet metodologjike 
kyçe të përdorura dhe sinjalizohen sfidat e mbledhjes së 
të dhënave. Kapitulli i dytë përqendrohet te problematikat 
kryesore të politikave për sa i përket gjinisë dhe SALW-
ve. Ky seksion rishikon një numër të madh hulumtimesh 
ekzistuese mbi aspektet gjinore të dhunës nga armët e 
vogla e të lehta në EJL.  Seksioni i tretë përmbledh gjetjet 
kryesore të analizës gjinore të kuadrit ligjor dhe strategjik 
për kontrollin e SALW-ve në EJL. Janë marrë në konsideratë 
edhe praktikat e mira të zhvilluara në vende dhe territore të 
tjera. Si përfundim, seksioni i fundit përmban rekomandime 
që bazohen në gjetjet kryesore të raportit.

1.2  PëRkufizime 

Gjinia, regjimet gjinore, rolet gjinore

Në këtë raport, gjinia kuptohet si një parim thelbësor, i 
cili strukturon rrënjësisht jetët e grave dhe burrave. Ajo 
përfshin një paketë praktikash që formojnë një model 
dominues, shpeshherë referuar si regjim gjinor, “i cili i 
pozicionon gratë dhe burrat në marrëdhënie të tilla që 
karakteristikat e tyre të grupit, por edhe jetët individuale, 
të kuptohen përmes këtij modeli" (Blagojević, 2013, f. 
33).  Regjimet gjinore janë marrëdhënie relativisht të 
strukturuara ndërmjet grave dhe burrave që marrin formë 
në rolet dhe identitetet gjinore dhe janë të kushtëzuara në 
aspektin social, kulturor dhe historik (po aty, f. 33-37).

Gjinia i referohet roleve sociale - rolet gjinore - dhe 
sjelljeve, të cilat në një shoqëri shihen si të përshtatshme 
për gratë, burrat, vajzat dhe djemtë, dhe me pritshmërinë 
që të gjithë ata do të respektojnë normat e lidhura me 
gjininë.  Prandaj, gjinia ka të bëjë me diferencat sociale 
ndërmjet grave dhe burrave (dhe jo me ndryshimet 
biologjike referuar në vijim si seksi). Duke qenë të 
kushtëzuara në aspektin social, ato janë të ndryshueshme 

1  Shënim: Në momentin e finalizimit të këtij raporti, të dhënat ishin dorëzuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e Shqipërisë dhe nga komisionet e SALW-
ve të Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi dhe Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë. Të dhënave përkatëse në vijim referohen si baza e të dhënave e 
SEESAC. SEESAC nuk mban përgjegjësi për saktësinë e informacionit.  

2  Shkurtimi BCMS i referohet gjuhës boshnjake, kroate, malazeze dhe serbe.
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me kalimin e kohës.  Gjinia nuk i referohet vetëm grave, 
por i referohet grave dhe burrave, vajzave dhe djemve dhe 
marrëdhënies ndërmjet tyre. Gjinia përcakton atë çfarë 
pritet, çfarë lejohet dhe vlerësohet për gratë dhe burrat 
në një kontekst të caktuar.  Ajo përcakton gjithashtu 
veprimtaritë që ndërmerren ndërmjet grave dhe burrave, 
qasjen në burime dhe kontrollin mbi to, si dhe mundësitë 
në vendimmarrje (OSAGI, 2001). Në kontekstin e këtij 
raporti, fokusi është te roli që luan gjinia në formësimin 
e sjelljeve dhe praktikave që lidhen me SALW-et, si dhe te 
rreziqet specifike gjinore për sa i përket SALW-ve. 

Termat integrim gjinor dhe integrim i perspektivës 
gjinore përdoren në vend të njëri-tjetrit në këtë raport dhe 
nënkuptojnë "procesin e vlerësimit të pasojave për gratë 
dhe burrat nga çdo veprim i planifikuar, duke përfshirë 
legjislacionin, politikat ose programet, në të gjitha fushat 
dhe në të gjitha nivelet. Është një strategji për t'i kthyer 
shqetësimet dhe përvojat e grave dhe të burrave në një 
dimension integral të hartimit, zbatimit, monitorimit dhe 
vlerësimit të politikave dhe programeve në të gjitha sferat 
politike, ekonomike dhe shoqërore, në mënyrë që gratë 
dhe burrat të përfitojnë në mënyrë të barabartë dhe të mos 
ketë pabarazi. Qëllimi përfundimtar është të arrihet barazia 
gjinore" (ECOSOC, 1997, f. 2).

dhuna	kundër	grave	dhe	dhuna	në	familje

Në këtë raport, dhuna kundër grave dhe dhuna në familje 
përdoren në përputhje me Konventën e Këshillit të Evropës 
për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave 
dhe Dhunës në Familje (në vijim referuar si Konventa e 
Stambollit). Dhunë kundër grave nënkupton "shkeljen e 
të drejtave të njeriut dhe një formë diskriminimi kundër 
grave dhe përfshin të gjitha aktet e dhunës me bazë gjinore 
që rezultojnë, ose mund të rezultojnë, në lëndim fizik, 
seksual, psikologjik ose ekonomik apo në vuajtje për gratë, 
duke përfshirë kërcënimin e kryerjes së këtyre akteve, 
detyrimin ose heqjen arbitrare të lirisë, qoftë në publik ose 
në jetën private.	dhunë	në	familje	 janë "të gjitha aktet 
e dhunës fizike, seksuale, psikologjike ose ekonomike që 
ndodhin brenda familjes ose njësisë familjare, ose ndërmjet 
bashkëshortëve ose partnerëve të mëparshëm apo të 
tanishëm, pavarësisht nëse autori ka jetuar ose jo në të 
njëjtën banesë me viktimën" (2011, f. 3).

vrasja	e	grave	nënkupton në përgjithësi vrasjen 
me paramendim të grave për shkak se janë gra, por 
përkufizime më të gjera përfshijnë çdo lloj vrasjeje të 
grave ose vajzave (OBSH). Në kontekstin e këtij raporti, 
fokusi përqendrohet te vrasja e grave në kuptimin më 
të ngushtë të vrasjes nga partneri intim, si p.sh. vrasja 
e një gruaje nga partneri i tanishëm ose i mëparshëm. 
vrasja	e	grave përdoret për t'ju referuar të gjitha rasteve 
të vrasjeve ku femrat janë viktima të këtyre akteve. (Për 
më tepër diskutim në lidhje me operacionalizimin dhe 
përdorimin e këtyre termave shih Alvazzi del Frate, 2011, 
f. 116, OBSH, 2012.Racovita, 2015, f. 89).

Armë të vogla e të lehta (SALW)3 në vijim nënkuptohen 
në përputhje me Standardet ndërkombëtare për 
kontrollin e armëve të vogla (UN CASA, 2016, f. 13, 
19). Armë të vogla janë të gjitha armët vdekjeprurëse 
të projektuara për përdorim individual e që mund të 
transportohen nga njeriu, të cilat nxjerrin ose lëshojnë, 
janë projektuar për të nxjerrë ose lëshuar, ose që mund 
të konvertohen lehtësisht për të nxjerrë ose lëshuar një 
gjuajtje, plumb ose predhë nëpërmjet veprimit të një 
lënde plasëse´ (po aty, f. 13).

Për	qëllime	të	këtij	raporti,	termat	"armë	zjarri"	
dhe "armë të vogla" përdoren në vend të njëri-tje-
trit.

Armë e lehtë4 është "çdo armë vdekjeprurëse e 
projektuar për përdorim nga dy ose tre persona që 
veprojnë si një grup (edhe pse disa prej tyre mund të 
mbahen dhe përdoren nga një person i vetëm), e cila 
nxjerr ose lëshon, është projektuar për të nxjerrë ose 
lëshuar, ose që mund të konvertohet lehtësisht për 
të nxjerrë ose lëshuar një gjuajtje, plumb ose predhë 
nëpërmjet veprimit të një lënde plasëse" (po aty, f. 19). 

komision	i	sALW-ve	(në varësi të rajonit dhe të 
procesit, mund të quhet edhe Pikë Kombëtare Kontakti/ 
Komitet/Këshill/Agjenci Kombëtare për Koordinimin e 
SALW-ve) është një organ kombëtar ndërinstitucional 
përgjegjës për hartimin, koordinimin, zbatimin e 
politikave dhe për monitorimin e përpjekjeve për 
trajtimin e të gjitha çështjeve që lidhen me SALW-et, 
brenda një territori kombëtar (PNUD, 2008a, f. 2). 

3  SHËNIMI 1 Përfshin, mes të tjerash, revolverët dhe pistoletat me vetëmbushje, pushkët dhe pushkët karabinë, automatikët, pushkët automatike dhe mi-
tralozat e lehtë, si edhe pjesët e tyre, komponentët dhe municionet.

 SHËNIMI 2 Nuk përfshin armët e vogla antike dhe imitimet e tyre.   
4  SHËNIMI 1 Përfshin, mes të tjerash, "mitraloza të rëndë, granatahedhës dore, nën tytë ose të montuar, armët portative kundërajrore, armët portative 

kundërtank", pushkët pa zmbrapsje, raketahedhëset kundërtank të dorës dhe sistemet e raketave, predhahedhëset kundërajrore të dorës dhe mortajat e 
kalibrit më të vogël se 100 milimetra, si edhe pjesët e tyre, komponentët dhe municionet. 

 SHËNIMI 2 Nuk përfshin armët e lehta antike dhe imitimet e tyre.
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2.1  PRanimi i lidhjeve 
ndëRmjet gjinisë dhe 
SALW-ve

Vëllimi gjithnjë e në rritje i literaturës dhe i të dhënave të 
disponueshme të ndara sipas gjinisë ka kontribuuar ndjeshëm 
në rritjen e pranimit të lidhjeve ndërmjet gjinisë dhe SALW-ve. 
Siç shihet, shkalla e madhe e mospërputhjes së statistikave 
tregon se "dallimet gjinore në mjediset social-kulturore 
nevojiten për të shpjeguar dallimet gjinore në dhunën me armë" 
(Mankowski, 2013, f. 14). Për sa i përket përgjigjes së politikave, 
është argumentuar se ndikimi i diferencuar që SALW ka te gratë 
dhe burrat kërkon integrim të qëndrueshëm të problematikave 
gjinore në legjislacionet dhe kuadrot e politikave për SALW-et 
(SEESAC, 2007a); kjo nevojitet për eksplorimin e dallimeve 
gjinore në mënyrë që të zhvillohen strategji të përshtatshme 
kundër keqpërdorimit dhe përhapjes së armëve të vogla e të 
lehta (Cukier, 2009, f. 19).

Për të rritur kuptimin ose për të informuar procesin e 
politikëbërjes janë bërë përpjekje të vazhdueshme nga 
shumë aktorë të ndryshëm, të tillë si akademikët, kërkuesit, 
specialistët e të drejtave gjinore, OJQ-të e grave dhe organizatat 
ndërkombëtare, për të hedhur dritë mbi mënyrat e ndryshme 
në të cilat praktikat gjinore dhe SALW-et ndërthuren me njëra-
tjetrën. Në këtë drejtim, kërkuesit kanë eksploruar ndërveprimin 
e ndërlikuar ndërmjet gjinisë dhe përhapjes, rregullimit dhe 
keqpërdorimit të armëve të vogla (Farr dhe Gebre-Wold, 2002; 
Cukier, Kooistra dhe Anto, 2002; Cukier dhe Cairns, 2009).  
Gjithashtu, janë bërë shumë përpjekje për të shpjeguar efektet në 
shumë rrafshe të përhapjes së SALW-ve, me një fokus të veçantë 
te dhuna ndaj grave, e ushtruar në kushte konflikti ose jo, e 
veçanërisht te lidhjet ndërmjet pranisë së armëve dhe dhunës në 
familje (AI, IANSA, OI, 2005; Alvazzi del Frate, 2011; Shaw, 2013; 
Dziewanski, LeBrun, dhe Racovita, 2014). Kanë nisur kërkime për 
të përcaktuar faktorët që i japin formë sjelljes dhe praktikave të 
burrave në lidhje me SALW-et, ndërkohë që vëmendje e veçantë 
i është kushtuar të rinjve meshkuj, për shkak të përfaqësimit 
të lartë të tyre në pozicionin e autorëve dhe të viktimave të 
dhunës me armë. Duke vepruar kështu, janë ekzaminuar 
rreziqet specifike dhe kushtëzimet shoqërore, kulturore dhe 
ideologjike të këtyre çështjeve (Bevan dhe Florquin, 2006; Page, 
2009; Mankowski 2013).  Gjithashtu janë bërë përpjekje për 

analizimin kritik të aspekteve gjinore të rezolutave, traktateve dhe 
angazhimeve shumëpalëshe për armët konvencionale dhe për të 
drejtat dhe pjesëmarrjen e grave (Farr, 2002; Bastick dhe Valasek, 
2014; Acheson, 2015) ose për të eksploruar reagimin gjinor të 
legjislacionit për dhunën në familje në një kontekst gjeografik të 
veçantë (Krkeljić, 2007; Dokmanović, 2007). Në EJL, janë bërë 
përpjekje për të kapërcyer, të paktën pjesërisht, mungesën e të 
dhënave të ndara sipas gjinisë nëpërmjet ngritjes së një baze të 
dhënash dhe nëpërmjet një analize për ndërgjegjësimin gjinor 
të mediave që raportojnë për dhunën e lidhur me armët e zjarrit 
(SEESAC, 2015; SEESAC, 2016; SEESAC, 2016a). Për sa i përket 
rezultateve të politikave, raportet e fundit mundësojnë ndjekjen e 
praktikave të reja në lidhje me rezultatet e programeve të veçanta 
në reduktimin e dhunës me armë zjarri mes të rinjve meshkuj 
(Abt dhe Winship, 2016).

Këto fakte kanë tërhequr një rritje të vëmendjes kritike, si në 
drejtim të nevojës për kërkime të tjera për të lehtësuar më tej 
kuptimin e kësaj teme, ashtu edhe në drejtim të nevojës për të 
artikuluar kërkesën për përpjekje praktike për parandalimin 
ose ndreqjen e pasojave shkatërrimtare që dhuna me armë mbi 
shoqërinë, gratë, burrat, djemtë dhe vajzat. Sidoqoftë, pavarësisht 
praktikave të reja dhe zhvillimeve më të fundit inovative, të tilla si 
miratimi i Traktatit për Tregtinë e Armëve, i cili u kërkon vendeve 
të marrin në konsideratë rreziqet e dhunës me bazë gjinore kur 
eksportojnë armë, të gjitha njohuritë e krijuara nuk kanë pasur 
ende një ndikim të mjaftueshëm te politikat. 

Megjithatë, këto zhvillime kanë shkaktuar një vëmendje të re 
për këtë çështje dhe kanë nxjerrë në pah këndvështrime të 
shumta për aspektet e ndryshme të kontrollit të SALW-ve, të 
cilat për pasojë kërkojnë që problematikat gjinore të merren në 
konsideratë me kujdesin e duhur në momentin e projektimit 
të zgjidhjeve të ndryshme. Këto aspekte të ndryshme mund të 
grupohen në pesë problematika kryesore, ku aspektet gjinore 
luajnë një rol të rëndësishëm në formësimin dhe kuptimin e 
praktikave të SALW-ve (Cukier, 2009): 

 1. Gjinia dhe efektet e armëve të vogla, 
 2.  Dhuna në familje (dhe rregullimi i mbajtjes së 

armëve nga civilët),
 3. Gjinia dhe kërkesat për armët e vogla,
 4.  Gjinia dhe qëndrimet ndaj armëve të vogla dhe 

rregullimit të tyre, 
 5. Gjinia dhe proceset politike. 

2  ÇËSHTJET GJINORE 
dhe SALW-et - 
PRObLEmATIkAT 
kRyESORE TË POLITIkAvE
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Në vijim të këtij klasifikimi, seksioni tjetër përshkruan 
shkurtimisht këto pesë aspekte dhe të dhënat përkatëse, 
kur disponohen, paraqiten në mënyrë të tillë që të 
përcaktohet një lidhje më e afërt dhe të skicohet konteksti 
dhe sfidat që paraqesin politikat në EJL. 

2.2  PRoblematikat kRyesoRe 
të Politikave

2.2.1   gjinia dhe efektet e armëve të 
vOgla 

Të dhënat që disponohen për vrasjet në të gjithë botën 
tregojnë një polarizim të mprehtë për sa i përket 

modeleve gjinore të vrasjeve dhe diferencimit të 
problematikave të sigurisë për gratë dhe burrat (UNODC, 
2013; Racovita, 2015). Burrat mbizotërojnë si në rastin 
e autorëve, ashtu edhe në rastin e viktimave, por ata 
përbëjnë një përqindje më të lartë të personave të dënuar 
për vrasje me paramendim (95%) sesa si viktima (79%). 
Shkalla e vrasjeve të burrave (9,7 për 100 000) është 
rreth 1,5 herë më e lartë se mesatarja globale (6,2 për 
100 000) dhe 3,6 herë më e lartë se shkalla e vrasjeve të 
grave (2,7 për 100 000) (po aty, 2013, f. 13, 21). 

Burimi: Studimi Global i UNODC-së për Vrasjet 2013
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Nga ana tjetër, gratë kanë më shumë gjasa të jenë 
viktima të vrasjeve (21%) sesa të dënuara për vrasje 
(5%) (po aty, 2013, f. 13). Të dhënat e paraqitura te 
"Barra globale e dhunës me armë" vlerësojnë se gratë 
përbënin 16% (rreth 60 000 e shprehur si numër total) 
të viktimave të vrasjeve në vitin 2012 (Racovita, 2015, 
f. 90). 

Edhe pse shkalla e vrasjeve ndryshon në mënyrë 
drastike në rajone të ndryshme, raporti burra-gra 
mbetet thuajse konstant pavarësisht vendit apo 
territorit. Shifrat në Evropë janë shumë më të ulëta 
krahasuar me mesataret globale, por pjesa që zënë 
gratë në Evropë është më e lartë, si për autorët 
e dënuar, ashtu edhe për viktimat e vrasjeve - 
respektivisht 8% dhe 28% (UNODC 2013, f. 13).

Për sa i përket armëve të zjarrit, përllogaritjet për 
përdorimin e tyre si mjet për të kryer vrasje luhaten 
në nivel global nga 40% (po aty, 2013, f. 15) në 48% 
(OBSH, UNODC, PNUD, 2014), çka i bën ato të jenë arma 
më e përdorur në kryerjen e vrasjeve (UNODC, 2013, 
f. 15). Modelet gjinore të vrasjeve të kryera përmes 
armëve të zjarrit ndjekin nga afër modelet e vrasjeve 
në përgjithësi. Burrat përbëjnë shumicën dërrmuese 
të viktimave të aksidenteve që përfshijnë armë zjarri, 
me përllogaritje që arrijnë deri në 90% në nivel global 
(UNP, QDH, 2007, f. 81) dhe 76% në Evropë (Duquet 
dhe Van Alstein, 2015, f. 27). Por megjithatë, duke pasur 
parasysh që gratë janë "shumë më pak të përfaqësuara 
mes blerësve, zotëruesve ose përdoruesve të këtyre 
armëve, ato ndikohen në mënyrë joproporcionale nga 
pasojat e armëve të vogla" (Farr 2006, f. 17), ndërkohë 

që është dokumentuar një korrelacion më i fortë 
ndërmjet disponueshmërisë së armëve dhe shkallës 
së vrasjes së femrave, sesa midis disponueshmërisë së 
armëve dhe shkallës së vrasjes së burrave (Hemenway 
dhe Miller, 2000). Nga perspektiva e politikave, që në 
fillim të viteve '90 u vu në dukje se kjo mospërputhje 
përbënte një element të fortë për "pozicionimin e 
këtij debati në kuadrin e të drejtave të njeriut dhe të 
barazisë" (Cukier). 

Keqpërdorimi i SALW-ve nuk kufizohet vetëm te rastet 
fatale, duke qenë se ato shpesh përdoren si mjet për të 
ushtruar dhunë psikologjike, lëndim emocional, frikë, 
përdhunim, abuzim seksual, detyrim dhe forma të 
tjera dhune (UNP, QDH, 2007; Alvazzi del Frate, 2011; 
Shaw; 2013), të cilat mund të kenë pasoja të rënda te 
viktimat, por që shpesh nuk raportohen ose nuk bëhen 
kërkimet e nevojshme. Shumë shpesh, këto forma dhune 
ndodhin kryesisht në sferën private, d.m.th. në sferën 
familjar (Shaw, 2013) dhe tolerohen ose nuk njihen nga 
institucionet kompetente. 

2.2.2			EfEktEt	E	difErEncuara	të	SaLW-
ve te gratë dhe burrat në ejl: 
tendencat kryeSOre

Për sa i përket metodave të përdorura për të kryer vrasje 
në rajonin EJL5 në studim, përdorimi i armëve të zjarrit 
luhatet ndjeshëm në të gjithë rajonin. Siç tregohet në 
figurën 2, në Mal të Zi (70%) dhe në Shqipëri (66%), 
armët e zjarrit tejkalojnë ndjeshëm të gjitha metodat 
e tjera të kombinuara së bashku, ndërkohë që në Serbi 
armët e zjarrit janë arma më e zgjedhur (42%) krahasuar 

5  Nuk kishte të dhëna të disponueshme për Kosovën.
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Modelet gjinore të viktimave të vrasjeve me paramendim në 
EJL përngjajnë me modelet globale - burrat përbëjnë shumicën, 
pavarësisht vendit apo territorit. Sidoqoftë, pjesa që ata zënë në 

numrin total të viktimave luhatet ndjeshëm, duke variuar nga 
rreth 2/3 (Bosnjë-Hercegovinë, Serbi) në rreth 9/10 (Shqipëri, 
Kosovë, Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë).  

me armët e ftohta (29%) dhe mjetet e tjera (30%). Edhe 
pse armët e zjarrit janë përdorur gjerësisht në Bosnjë-
Hercegovinë (30%) dhe në Ish-Republikën Jugosllave 
të Maqedonisë (38%), diferencat ndërmjet përdorimit 

të armëve të zjarrit dhe mjeteve të tjera janë më pak të 
theksuara sesa në Mal të Zi, Shqipëri dhe Serbi. Vetëm 
në Moldavi armët e zjarrit përdoren shumë rrallë (8%) 
krahasuar me mjetet e tjera. 

Burimi:  OBSH, UNODC, PNUD: Raporti i statusit global për parandalimin e dhunës 2014
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Rrjedhimisht, pjesa që gratë zënë në numrin total të 
viktimave të vrasjeve luhatet ndjeshëm në rajon (nga 
7,3% në Kosovë në 34,1% në Bosnjë-Hercegovinë 

dhe 35,1% në Serbi), çka thekson nevojën për 
kërkime shtesë specifike për kontekstin për këtë lloj 
shpërndarjeje.

Burimi: UNODC, Studimi Global për Vrasjet, 2013, të dhënat për Kosovën: Baza e të dhënave e SEESAC, 2016.

Burimi: Baza e të dhënave e SEESAC, 2016

tabela 1:
viktimat e vRasjeve me PaRamendim, siPas gjinisë

2015 2014 2013 2012 2011

Gra Burra  Gra Burra Gra Burra Gra Burra Gra Burra

Shqipëria 14 54 13 104 20 104 26 131 18 124

kosova 1 14 1 23 1 28 4 28 2 20

mali i Zi 11 40 7 27 12 33 14 24 8 29

IRJ e maqedonisë 5 19 10 23 7 15 11 18 4 28
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Siç vërehet, niveli i vrasjeve me paramendim6 në vendet 
e EJL-së ka rënë ndjeshëm, duke filluar nga viti 1995, me 
përfundimin e konflikteve të dhunshme, dhe nivelet e 
vrasjeve janë ndjeshëm më të ulëta sesa mesatarja globale, 
por gjithsesi mbi nivelet e Evropës Perëndimore (Carapic, 
2014, f. 1). Vetëm Moldavia bën përjashtim, e cila ka një 
nivel vrasjesh pak më të lartë se mesatarja globale, por 
shumë të lartë krahasuar me nivelin e vendeve të tjera në 
rajon. 

Kur merren në konsideratë nivelet e vrasjes së grave (për 
100 000 banorë), figura 4 tregon nivele krahasimisht të 

ulëta për Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi dhe Serbinë, 
të cilat renditen në fund të listës me një shkallë shumë të 
ulët (<1) ndërkohë që Shqipëria shfaq një shkallë të ulët 
(1-3). Moldavia mbetet vendi i vetëm nën vëzhgim me një 
shkallë mesatare që është afërsisht sa katërfishi i shkallës 
evropiane.  Sidoqoftë, nga perspektiva e politikave, 
ekziston një tendencë e dukshme, që në vendet dhe 
territoret me nivele të ulëta të vrasjes së grave, shumica 
e vrasjeve janë ndërpersonale të kryera nga një partner 
intim, çka kërkon reagimin e duhur institucional dhe 
vënien në zbatim të strategjive specifike që trajtojnë këtë 
problem (Racovita, 2015, f. 88).

6  Vrasja me paramendim përkufizohet si vdekja e jashtëligjshme që i shkaktohet qëllimisht një personi nga një person tjetër (UNODC).  Për shpjegime të 
mëtejshme, shih: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/IHS%20methodology.pdf

Burimi: Barra globale e dhunës me armë - Të gjithë vlejnë, 2015
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Të dhënat e mbledhura nga komisionet e SALW-ve në 
EJL evidentojnë qartë se shumica thuajse absolute e 
incidenteve me armë zjarri7 kryen nga meshkujt - 97% 
në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë, 98% në Shqipëri, 
ndërkohë që të gjitha incidentet e dokumentuara në 

Mal të Zi, ishin kryer nga meshkujt. Në kontrast me 
këtë, incidentet me armë zjarri shumë rrallë kryen nga 
gratë (2% në Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë, 3% në 
Kosovë), për të mos thënë kurrë (asnjë rast i raportuar 
në Mal të Zi) (figura 5).  

7  Në kontekstin e këtij studimi, incidentet me armë zjarri përfshijnë: vrasjet, vrasjet me dhunë, tentativat për vrasje, vetëvrasjet, tentativat për vetëvrasje, sh-
kaktimin e rrezikut të përgjithshëm, të shtënat në publik, pronësinë, kontrollin ose mbajtjen e paautorizuar të armëve, përdorimin e armëve ose të mjeteve 
të rrezikshme, dhunën në familje

Burimi: Baza e të dhënave e SEESAC, 2016. Shënim: Të dhënat për Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën dhe Malin e Zi mbulojnë periudhën 2011-2015, ndërsa për 
Shqipërinë mbulojnë vitin 2015.



Çështjet gjinore dhe sALW-et - ProbLemAtikAt kryesore të PoLitikAve20

Këto tendenca janë shumë të qëndrueshme me kalimin e kohës, pavarësisht vendit ose territorit, siç tregohet në tabelën 1.

Për sa i përket diferencimit gjinor të viktimave, 
tendencat tregojnë të njëjtin nivel qëndrueshmërie 
(tabela 2), por ngjashmëri edhe me tendencat 
mbizotëruese të vendeve të tjera, siç tregohet në figurën 
6. Sidoqoftë, ndryshimet brenda për brenda rajonit 
janë të dukshme. Edhe pse burrat përbëjnë shumicën 

dërrmuese të viktimave të incidenteve me armë zjarri, 
gratë përfaqësohen në mënyrë joproporcionale në mesin 
e viktimave krahasuar me pjesën që zënë si autore të 
incidenteve, me përqindje veçanërisht të larta në Ish-
Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe në Bosnjë-
Hercegovinë.

Burimi: Baza e të dhënave e SEESAC, 2016

Burimi: Baza e të dhënave e SEESAC, 2016

tabela 1a:
autoRët e incidenteve me aRmë zjaRRi, siPas gjinisë

2015 2014 2013 2012 2011

Gra Burra  Gra Burra Gra Burra Gra Burra Gra Burra

bosnjë-Hercegovina 18 817 7 716 19 730 66 956 11 875

kosova 21 749 21 1127 32 1263 28 1210 27 1078

mali i Zi 0 387 0 473 0 406 0 342 0 404

tabela 2:
viktimat e incidenteve me aRmë zjaRRi, siPas gjinisë

2015 2014 2013 2012 2011

Gra Burra  Gra Burra Gra Burra Gra Burra Gra Burra

Shqipëria 8 38 5 65 Nuk disponohen të dhëna

bosnjë-Hercegovina 8 37 6 32 5 37 12 26 3 13

kosova 1 11 1 17 1 25 / / 2 /

mali i Zi 1 11 2 10 0 6 0 10 2 16

IRJ e maqedonisë 2 15 8 13 3 10 4 12 2 19
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Studimet e kryera në Serbi, Shqipëri dhe Kosovë ofrojnë 
prova shtesë për efektet e diferencuara të SALW-ve 
te gratë dhe burrat. Një analizë mediatike e kryer në 
Serbi tregoi se burrat kryenin 97% të incidenteve 
me armë zjarri dhe përbënin 83% të viktimave. Në 
anën tjetër, gratë përbënin vetëm 3% të autorëve të 
incidenteve, por ato përbënin 17% të viktimave të 
këtyre incidenteve (SEESAC 2015: f. 13, 17), gjë e cila 
konfirmon se i njëjti model vlen për të gjithë rajonin. 

Analiza hedh gjithashtu dritë mbi ndryshimet që lidhen 
me gjininë, në pasojat e incidenteve në të cilët përdoren 
armë zjarri. Këto ndryshime janë veçanërisht të theksuara 
në rastin e Serbisë, ku vdekja ishte pasoja më e zakonshme 
për gratë, e llogaritur në 44% të incidenteve me armë 

zjarri ku përfshiheshin gra; ndërsa në rastin e burrave, 
pasoja më e zakonshme ishte plagosja, me 54%, e ndjekur 
nga vdekja, e cila ishte pasojë në 34% të incidenteve ku 
përfshiheshin meshkujt. Në Shqipëri, "plagosja është pasoja 
më e shpeshtë si për gratë (38%), ashtu edhe për burrat 
(39,9%), për të gjitha incidentet e konstatuara", ndërkohë 
që "vdekja është pasoja e dytë më e zakonshme, e llogaritur 
në 26,1% për meshkujt dhe 29,6% për femrat. Incidentet në 
të cilat viktimat janë kërcënuar me armë zjarri janë pasoja 
e tretë më e përhapur, 19,7% e incidenteve për meshkujt 
dhe 25,9% për femrat" (SEESAC 2016: f. 24). Për sa i përket 
pasojave, gjetjet e studimit tregojnë se viktimat femra kanë 
qenë shpesh më të kërcënuara se meshkujt, në 44,4% të 
rasteve krahasuar me 21,1% që ka qenë niveli i kërcënimit 
të meshkujve (po aty, p. 25).

Burimi: Baza e të dhënave e SEESAC, 2016.  Shënim: Të dhënat për Shqipërinë mbulojnë periudhën 2014-2015, për Kosovën periudhën 2013-2015, ndërkohë 
që për Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi dhe IRJ të Maqedonisë mbulojnë periudhën 2011-2015.
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Vrasjet me armë zjarri janë më të shpeshta mes burrave, 
por përbëjnë gjithashtu pothuajse gjysmën e vrasjeve të 
grave, siç tregohet në figurën 7. 

Në kontrast me shkallën e ulët ose relativisht të moderuar 
të vrasjeve të grave në EJL në përgjithësi, në disa pjesë të 
rajonit ekziston një përqindje mesatare e lartë e vrasjeve 
të femrave me armë zjarri. Sipas bazës së të dhënave të 
Sekretariatit të Deklaratës së Gjenevës, nga 48 vendet për të 
cilët disponoheshin të dhëna të besueshme për periudhën 
2007-2012, në Evropën Juglindore, Ish-Republika Jugosllave 
e Maqedonisë është e para dhe renditet e dymbëdhjeta 
ndërmjet vendeve që janë në bazën e të dhënave, me më 
shumë se 40% të vrasjeve të grave të kryera me armë zjarri. 
Më pas vjen Republika e Serbisë, e pozicionuar në vendin 
e shtatëmbëdhjetë, ndërkohë që Moldavia renditet në fund 

të listës, në vendin e dyzet e dytë. (Racovita, 2015, f. 104). 
Të dhënat e fundit të mbledhura nga SEESAC konfirmojnë 
qëndrueshmërinë e tendencës së paraqitur në figurën 
7.  Përqindja e lartë e grave të vrara me armë të vogla 
pasqyron vdekshmërinë e lartë që shkaktojnë armët e 
zjarrit	dhe	përbën	një	argument	të	fortë	për	kontrollin	e	
tyre,	veçanërisht	në	kontekstin	e	dhunës	në	familje.

2.2.3  dhuna në familje

Të dhënat gjithëpërfshirëse të disponueshme nxjerrin në 
pah modele mjaft të spikatura gjinore dhe të diferencuara 
të dhunës ndaj së cilës janë të ekspozuar gratë dhe burrat. 
Në varësi të paramendimit, të kontekstit të motivit, 
instrumentalitetit dhe marrëdhënies autor-viktimë, 
UNODC-ja i klasifikon të gjitha rastet e vrasjeve në: 1. 

Figura 7:
Pjesa e vRasjeve me aRmë zjaRRi PëRkundRejt totalit të 
vRasjeve, siPas gjinisë

Burimi: Baza e të dhënave e SEESAC, 2016.
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vrasje	që	lidhen	me	aktivitete	të	tjera	kriminale 
(ku qëllimi kryesor është të gjenerohen të ardhura 
të jashtëligjshme ose për arsye të tjera); 2.	vrasje	
ndërpersonale (të kryera nga partneri intim/familjarë, pa 
ndonjë qëllim dytësor, por thjesht si mënyrë për zgjidhjen 
e një konflikti dhe/ose ndëshkimin e viktimës përmes 
dhunës); dhe 3. vrasje	social-politike (ku vrasja kryhet 
për të arritur qëllime të caktuara sociale ose politike, të 
lidhura me paragjykimin social, axhendat politike ose 
axhenda të tjera social-politike) (UNODC, 2013, f. 39-49).  

Duke marrë shkas nga statistikat në dispozicion, vrasjet 
që lidhen me aktivitete kriminale ose ato që lidhen me 
axhenda social-politike prekin shumë më tepër burrat sesa 
gratë, ndërkohë që në anën tjetër, vrasja ndërpersonale 
prek gratë në mënyrë joproporcionale. Brenda këtyre 
modeleve të diferencuara, gratë janë shënjestra të llojeve 
specifike të dhunës me bazë gjinore, si dhuna në familje dhe 
dhuna seksuale (Cukier, 2002, f. 28).  Vlerësohet se nga të 
gjitha "gratë që kanë qenë viktima të vrasjeve në të gjithë 
botën në vitin 2012, thuajse gjysma e tyre (47%) janë vrarë 
nga partneri intim ose nga familjarë, krahasuar me më 
pak se 6% të burrave të vrarë në po të njëjtin vit" (UNODC, 
2013. f. 14). Për rrjedhojë, kjo do të thotë se ndërkohë që 
shumica e burrave kërcënohet më shpesh nga rreziku i 
keqpërdorimit të armëve të zjarrit nga të njohurit e tyre 
jointim (ose edhe nga persona të panjohur), gratë janë më 
të rrezikuara në kontekstin familjar nga partnerët e tyre 
intimë (po aty, f. 28-29). Në këtë aspekt, është gjithashtu e 
rëndësishme të theksohet se "prevalenca e dhunës me armë 
varet shumë jo vetëm nga gjinia e autorit, por gjithashtu 
edhe nga marrëdhënia që autori ka me viktimën dhe nga 
vendi i ushtrimit të dhunës" (Sorenson, 2006).

Një sërë studimesh paraqesin prova sipas të cilave prania 
e një arme rrit rrezikun e një pasoje fatale për gratë në 
kontekstin familjar (SAS, 2013; Cukier, 2006; Alvazzi del 
Frate, 2011; Shaw, 2013). Në analizën e kryer në 26 vende 
me të ardhura të larta dhe në 10 vende me të ardhura 
mbi mesataren, Hemenway dhe Miller dokumentojnë një 
korrelacion të qartë ndërmjet disponueshmërisë së armëve 
të zjarrit dhe shkallës së vrasjeve - "ku ka më shumë armë, 
ka më shumë vrasje" (2000). Në SHBA, një shtet që ka një 
prej niveleve më të larta të zotërimit të armëve, 84% e të 
gjitha grave të vrara ishin vrarë me armë zjarri (AI, IANSA, OI, 
2005, f. 11), nivel i cili është mbi dyfishin e mesatares globale. 
Një studim i kryer në SHBA tregoi se "ndërkohë që prania e 
një arme në shtëpi rriste me 41% rrezikun e përgjithshëm 
që dikush në familje të vritej, për gratë në veçanti ky rrezik 
thuajse trefishohej - (një rritje prej 272%)" (po aty, f. 12). 
Sipas përllogaritjeve të tjera, prania e një SALW-i rrit me 
5 deri në 12 herë mundësinë e pasojave fatale për gratë, 

krahasuar me rastet ku nuk ka armë zjarri; kjo do të thotë se 
"gratë e dhunuara kanë 5 herë më shumë gjasa që të vriten 
nga dhunuesi i tyre nëse ky i fundit zotëron një armë zjarri", 
ndërkohë që "sulmet në dhunën në familje ku përfshihen 
armë kanë 12 herë më shumë gjasa të rezultojnë në vdekje 
krahasuar me rastet kur përdoren armë të tjera ose forcë 
fizike" (Qendra Ligjore për Parandalimin e Dhunës me Armë).

Për këtë arsye, është argumentuar se brenda kontekstit më 
të gjerë social të pabarazive gjinore ekzistuese, SALW-të 
"rrisin çekuilibrat e pushtetit dhe përforcojnë hierarkitë 
sociale, të cilat u mundësojnë burrave dominimin mbi 
gratë" (Farr, 2006, f. 111) – kjo shprehet në mënyrën më 
radikale në kontekstin e dhunës në familje dhe të dhunës së 
ushtruar nga partneri intim dhe në pasojën më fatale - atë 
të vrasjes së grave nga partneri intim.  

Ka disa faktorë të cilët rrisin mundësinë e pasojave fatale 
në rastet e dhunës nga partneri intim kur përfshihen edhe 
armët e zjarrit (AI, IANSA, OI, 2005, f. 13): 

 ·  madhësia e plagëve të shkaktuara nga shtënia me 
armë,

 · kapaciteti i reduktuar i grave për të rezistuar,
 ·  shanset e reduktuara të grave për t'u arratisur ose 

të personave të jashtëm për të ndërhyrë dhe për t'i 
ndihmuar ato, si edhe

 ·  shanset më të larta që një dhunues të përdorë armë 
në rastet e dhunës në familje (Campbell, 2003)

Armët e zjarrit luajnë gjithashtu rol në rastet e ushtrimit 
të dhunës seksuale ose të formave të tjera të dhunës me 
bazë gjinore, në kushte konflikti ose jo. Përveç kësaj, ashtu 
siç përmendet më sipër, prania e armëve të zjarrit mund të 
rezultojë në plagosje dhe gjymtim dhe lidhet me dhunën 
psikologjike ndaj grave nga partnerët e tyre, dhe që mund të 
marrë forma të ndryshme (kërcënim, frikësim, përndjekje, etj.). 

Dhuna kundër grave në kontekstin familjar është mjaft 
e përhapur në EJL. Në Shqipëri, shkalla e përgjithshme 
e prevalencës së dhunës në familje kundër grave (gjatë 
gjithë jetës) është 59,4%; dhuna psikologjike është 
më e shpeshta (58,2%), e ndjekur nga dhuna fizike 
(23,7%) (INSTAT, 2013. f. 34). Pothuajse një në dy gra 
në Bosnjë-Hercegovinë (47,2%) ka përjetuar të paktën 
një formë dhune që në moshën 15 vjeç, më së shumti 
dhunë psikologjike (41,9%) dhe fizike (24,3%) (Babović, 
Ginić, Vuković, Karadinovic, 2013, f. 13.) Të dhënat 
e ofruara nga një anketim i kryer në Serbi në vitin 
2010 dokumentojnë të njëjtën tendencë - prevalenca e 
përgjithshme e dhunës kundër grave llogaritet në 54,2%, 
48,7% psikologjike dhe 21,6% fizike. 
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Për sa i përket përgjigjes së politikave ndaj këtij problemi, 
vetëm kohët e fundit autoritetet në rajon kanë filluar ta 
trajtojnë sistematikisht këtë çështje përmes zhvillimit 
të kuadrove ligjorë dhe strategjikë kundër dhunës ndaj 
grave dhe akoma më së fundmi përmes nënshkrimit 
dhe ratifikimit të Konventës së Këshillit të Evropës 
për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave 
dhe Dhunës në Familje. Pavarësisht shenjave të rritjes 
së ndërgjegjësimit për dhunën në familje, aspekte të 
ndryshme të problemit nuk janë studiuar mjaftueshëm, 

ndërkohë që praktikat e pamjaftueshme të regjistrimit 
të rasteve përbëjnë një pengesë serioze për të kuptuar 
plotësisht karakteristikat, qëllimin dhe prevalencën, 
si dhe reagimin institucional. Të gjithë këta elementë 
vështirësojnë zhvillimin e mëtejshëm të zgjidhjeve 
të politikave. Si rezultat i përpjekjeve të fundit të 
komisioneve të SALW-ve në EJL, po mblidhen disa të 
dhëna bazë për armët e zjarrit dhe dhunën në familje, të 
cilat nxjerrin në pah tendencat madhore dhe ravijëzojnë 
rreziqet specifike gjinore. 

Siç shihet nga tabela 3 dhe figura 8, të cilat tregojnë 
pjesën që zënë vrasjet nga partneri intim në totalin e 
vrasjeve të grave dhe burrave në Shqipëri, Kosovë, Mal 
të Zi dhe në Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, 

dhuna në familje me pasojë fatale  prek në mënyrë 
joproporcionale gratë dhe ndodh shumë rrallë mes 
meshkujve, duke zënë vetëm një pjesë të vogël në 
numrin total të meshkujve të vrarë.

tabela 3:
numRi i PeRsonave të vRaRë nga PaRtneRi intim, siPas gjinisë

2015 2014 2013 2012 2011

Gra Burra  Gra Burra Gra Burra Gra Burra Gra Burra

Shqipëria 9 2 Nuk disponohen të dhëna

kosova 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0

mali i Zi 3 0 4 0 1 1 2 0 1 0

IRJ e maqedonisë 2 0 4 2 2 0 5 0 2 2

Burimi: Baza e të dhënave e SEESAC, 2016



Çështjet gjinore dhe sALW-et - ProbLemAtikAt kryesore të PoLitikAve 25

Siç shihet, në rastet e niveleve relativisht të ulëta të vrasjeve 
me paramendim dhe të vrasjeve të grave, e cila është një 
veçori e përbashkët e pjesës më të madhe të rajonit të EJL-
së, shumica e vrasjeve të grave në EJL lidhen me dhunën 
në familje, d.m.th. nga partneri intim. Brenda periudhës 
pesëvjeçare (2011-2015), pjesa që zinin gratë e vrara 
nga partneri i tyre intim në totalin e grave të vrara, ishte 

41% në Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, 44% 
në Kosovë, ndërkohë që në Mal të Zi, të gjitha gratë ishin 
vrarë në mjedise familjare, çka	konfirmon	se	vrasja	nga	
partneri	intim	është	forma	më	e	zakonshme	e	vrasjes	
së grave. Të dhënat për Shqipërinë disponoheshin vetëm 
për vitin 2015, duke e bërë të pamundur gjurmimin e 
tendencave, por që sidoqoftë llogaritet në 64%.

Figura 8:
RaPoRti i vRasjeve nga PaRtneRët intimë PëRkundRejt totalit të 
vRasjeve, siPas gjinisë

Burimi: Baza e të dhënave e SEESAC, 2016
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Për sa i përket keqpërdorimit të armëve të zjarrit, nga të 
gjitha gratë e vrara në kontekstin familjar, pjesa e grave 
të vrara me armë zjarri nga partneri intim është 33% në 
Shqipëri, 45% në Mal të Zi, 73% në Ish-Republikën Jugosllave 
të Maqedonisë dhe 75% në Kosovë, çka konfirmon efektet 
e forta vdekjeprurëse të armëve të zjarrit në kontekstin e 
dhunës në familje.  

Raportet e organizatave të grave, të cilat shpesh përbëjnë 
të vetmin burim informacioni për vrasjet nga partnerët 
intimë, ofrojnë gjithashtu informacion i cili tregon lidhje 
të qarta ndërmjet pasojave fatale të dhunës në familje dhe 

pranisë së armëve. Të dhënat e mbledhura nga Rrjeti i 
Grave Kundër Dhunës në Serbi që prej vitit 2010, hedhin 
dritë mbi këto lidhje. Në vitin 2015, kjo shifër arriti kulmin 
- 45,7% e totalit të numrit të grave të vrara në kontekstin 
e dhunës në familje/nga partneri intim, ishin vrarë me 
armë zjarri. Duke qenë se në shumicën e rasteve nuk është 
raportuar nëse armët e zjarrit të përdorura kanë qenë me 
leje ose jo, nuk mund të dilet në konkluzione të sakta për 
sa i përket lidhjeve midis vrasjeve dhe armëve. Sidoqoftë, 
për shkak të përhapjes së gjerë të armëve të jashtëligjshme, 
duhet të nisin kërkime të mëtejshme për hartëzimin e kësaj 
çështjeje.

Figura 9:
RaPoRti i vRasjeve të gRave me aRmë zjaRRi nga PaRtneRët intimë 

Burimi: Baza e të dhënave e SEESAC, 2016
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Një tjetër studim i kryer në Serbi tregon se numri absolut 
i vdekjeve në kontekstin e dhunës në familje (12) ishte 
më i madh se numri absolut i vdekjeve në kontekstin 
kriminal (11) dhe ishte më i madh se çdo lloj tjetër 
incidenti me armë zjarri (SEESAC, 2015, f. 22).  Më tej, 
probabiliteti i një rezultati fatal në rastin e përdorimit 
të një arme zjarri në kontekstin e dhunës në familje 

renditej i dyti, menjëherë pas gjuetisë dhe ishte shtatë 
herë më i lartë sesa në rastin e incidenteve të shkaktuara 
në kontekstin kriminal, të cilat raportohen më shpesh në 
media (po aty, f. 23). Këto të dhëna mbështesin gjetjet 
për vendet e tjera, të përmendura më sipër, sipas të cilave 
prania e armëve të zjarrit rrit në mënyrë joproporcionale 
rreziqet që u kanosen grave. 

Burimi: Rrjeti i Grave Kundër Dhunës

tabela 4:
vRasjet e gRave nga PaRtneRi intim në seRbi

Numri i grave 
të vrara nga partneri intim 

dhe në kontekstin e dhunës në 
familje

Numri i grave
 të vrara me armë zjarri

Përqindja e grave
të vrara me armë zjarri

 2010 26 10 38.6

2011 29 12 41.4

2012 32 11 34.4

2013 43 13 30.2

2014 27 8 29.6

2015 35 16 45.7
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Gjithashtu, gratë ishin më shpesh viktima të dhunës me 
armë zjarri në ambiente private sesa në ambiente pub-
like (p.sh. në rrugë, park, pyll, fushë, jashtë qytetit) ose 
në bare dhe restorante, ku meshkujt kanë më tepër gjasa 
të jenë viktima (po aty, f. 24). Për shembull, në Kosovë, 
"dhuna me armë kundër grave ndodhte më së shumti 

në shtëpi ose në oborr (63% e të gjitha mikro-vend-
ngjarjeve të njohura), ndërkohë që kjo ndodhte rrallë 
në rastin e burrave (23,6%). Përkundrazi, burrat ishin 
më shpesh të ekspozuar ndaj dhunës me armë zjarri në 
ambiente publike - rrugë ose trotuare (45,9%, krahasuar 
me 14,8% për gratë)" (SEESAC, 2016a).

Figura 10:
ShpeShtëSiA e pASojAve fAtALe SipAS LLojit të incidentit - Serbi

Burimi: SEESAC 2015



Çështjet gjinore dhe sALW-et - ProbLemAtikAt kryesore të PoLitikAve 29

Siç u përmend më parë, keqpërdorimi i SALW-ve nuk 
kufizohet vetëm te vrasja e grave ose te vrasja nga 
partneri intim, duke qenë se ato shpesh përdoren për të 
ushtruar dhunë psikologjike, fizike, seksuale, ekonomike 
apo dhunë të formave të tjera, si dhe për të ushtruar 
kontroll të plotë mbi gratë. Të gjithë këta elementë 
kanë ndikim negativ në sigurinë e grave. Të dhënat që 
disponohen konfirmojnë se keqpërdorimi i SALW-ve është 
gjerësisht i përhapur në këtë aspekt. Sipas të dhënave për 
Kosovën, nga organizata "Medica", e cila ofron mbështetje 
psikologjike për gratë që i kanë mbijetuar dhunës së 
meshkujve, në 23% të këtyre rasteve ishin përdorur armë 
zjarri (SEESAC, 2006, f. 27). Një në pesë femra të pyetura 
gjatë studimit mbi dhunën në familje në Mal të Zi, tha 
se autori që i kishte dhunuar zotëronte një armë zjarri, 
ndërkohë që në 36,6% të incidenteve ato ishin kërcënuar 
me një të tillë. Në 28,4% të rasteve, abuzuesi në fakt 
kishte përdorur një armë zjarri gjatë sulmit (PNUD, 
2012, f. 67), çka mbështet gjetjet sipas të cilave "shfaqja 
e armëve të zjarrit është shenjë për përdorimin e tyre" 
(Alvazzi del Frate, 2011, f. 131). 

Gjetjet e një studimi të kryer në Serbi, për Provincën 
Autonome të Vojvodinës, tregojnë korrelacionin relativisht 
të ulët ndërmjet kërcënimeve të kryera me armë zjarri 
dhe vetë sulmeve, që do të thotë se armët e zjarrit shpesh 
përfaqësojnë një mjet kërcënues (Nikolić-Ristanović, 2010). 
Armët e zjarrit ishin përdorur si mjet kërcënimi në 34,9% 
të incidenteve, ndërkohë që në 6,3% të rasteve kërcënimi 
ka rezultuar në sulm. Vlen të theksohet se studimi tregoi 
një korrelacion ndërmjet gatishmërisë për të përdorur 
armë zjarri dhe pjesëmarrjes së autorëve në luftëra/
konflikte ushtarake, duke qenë se 22,2% e autorëve që kanë 
përdorur armë zjarri gjatë incidenteve të dhunës në familje 
kanë marrë pjesë luftëra/konflikte ushtarake, krahasuar 
me 8,8% të atyre që nuk kishin marrë pjesë në konflikte 
ushtarake (po aty, 2010, f. 76). Edhe pse ky aspekt nuk 
është studiuar mjaftueshëm, ka prova të pakonfirmuara nga 
Qendra kundër Traumave nga Lufta që tregojnë se ka një 

lidhje ndërmjet pjesëmarrjes në luftë, traumës së shkaktuar 
nga kjo dhe rritjes së mundësive për ndodhi dhune (Beara 
dhe Miljanović, 2007). 

kutia 1  vRasjet në masë, 
dhuna në familje dhe 
siguRia e komunitetit në 
seRbi

Bazuar në raportimet në media, pesë nga 
gjashtë vrasjet masive më të rënda që 
kanë ndodhur në Serbi nga viti 2000 e në 
vazhdim, janë rezultat i drejtpërdrejtë 
i keqpërdorimit të armëve të zjarrit në 
dhunën në familje ose kanë përfshirë vrasjen 
e një anëtari të familjes apo të partnerit të 
mëparshëm/aktual. Në secilën prej këtyre 
pesë vrasjeve në masë, autori ka qenë burrë, 
ndërkohë që në total janë vrarë 40 persona 
dhe janë plagosur 28 të tjerë. Gratë përbëjnë 
shumicën (55%) e viktimave të këtyre 
vrasjeve në masë, shifër shumë më e madhe 
sesa numri i grave viktima të armëve të 
zjarrit në përgjithësi. Në të paktën tre raste, 
kishte prova se përpara vrasjes në masë, 
autori kishte kryer dhunë në familje. 
 (Taskovic, 2016)
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2.2.4  gjinia dhe kërkeSat për armë të 
vogLa	-	burrëria	dhE	kuLtura	

Përpjekjet për të kuptuar dhe trajtuar në praktikë mbizotërimin 
e meshkujve në radhët e autorëve dhe viktimave të incidenteve 
me armë zjarri, më së shumti kanë format specifike të 
burrërisë në shoqëri si pikënisje të tyre. Janë bërë përpjekje 
të tjera për të identifikuar mekanizmat sesi konceptualizimet 
mbizotëruese sociale dhe kulturore të burrërisë dhe regjimet 
gjinore dominuese, duke përfshirë konceptin e burrërisë 
hegjemonike (Connell), ndikojnë dhe formësojnë përdorimin dhe 
keqpërdorimin e SALW-ve (Bevan dhe Florquin, 2006; QDH, UNP 
2007; Page, 2009; Blagojevic, 2013; Mankowski, 2013).  

Koncepti i burrërisë hegjemonike është përdorur gjerësisht për 
të shpjeguar praktikat gjinore të lidhura me "gjininë mashkullore 
dhe hierarkinë sociale" (Connell dhe Messerschmitt, 2005, f. 829) 
dhe përfshin një seri karakteristikash të cilat "mishërojnë mënyrën 

aktuale më të nderuar të të qenit burrë, u kërkojnë të gjithë burrave 
të tjerë që ta pozicionojnë veten në lidhje me to dhe t'i aspirojnë ato, 
ndërkohë që legjitimojnë ideologjikisht varësinë globale të grave 
nga burrat" (po aty, f. 829) dhe të disa burrave ndaj disa të tjerëve 
(Page, 2009, f. 2). Në këtë kuptim, ato janë si normative, ashtu 
edhe më të pranuarat nga shoqëria, edhe pse këto karakteristika 
nuk janë në fakt më mbizotërueset e shoqërisë (po aty, 2009, f. 
2). Sidoqoftë, ideali luan rolin më të rëndësishëm në kushtëzimin 
e konceptit të burrërisë dhe në atribuimin e disa roleve te 
meshkujt, si p.sh. ai i përkrahësit, mbrojtësit, luftëtarit, të cilat 
mund të jenë domethënëse për praktikat e SALW-ve. Kjo formë 
e burrërisë është historike dhe i nënshtrohet ndryshimit, e për 
pasojë forma më pak shtypëse të burrërisë mund të zënë vend e 
të zëvendësojnë modelin mbizotërues të burrërisë (Connell dhe 
Messerschmitt, 2005, f. 833). Për rrjedhojë, kjo ofron hapësirë 
për shndërrimin e këtyre koncepteve në ndërhyrje me politika, 
në reduktim të dhunës dhe përfundimisht në transformimin e 
marrëdhënieve të pabarabarta gjinore.

Sidoqoftë, kur bëhet lidhja ndërmjet konceptit të burrërisë dhe 
përdorimit apo keqpërdorimit të SALW-ve, është thelbësore 
të mos "dilet në konkluzionin që të gjithë meshkujt janë të 
dhunshëm" (Connell, 2000), dhe që të eksplorohet përse burrat 
përbëjnë shumicën e zotëruesve të armëve të zjarrit dhe të 
autorëve të incidenteve të shkaktuara me to, si dhe pse shumica 
e burrave asnjëherë nuk përfshihen në dhunën me armë 
(Mankowski, 2014, f. 14).

Siç u përmend më sipër, burrëria mbizotëruese, në praktikë 
është e ndërtuar përmes një sërë karakteristikash që përfshijnë 
"sjelljen agresive dhe të rrezikshme, përmbajtjen emocionale, 
konkurrencën, heteroseksualitetin" (po aty, f. 15), por 
gjithashtu edhe "kurajën fizike dhe emocionale, aftësinë për të 
duruar vuajtjet dhe për të mos u thyer emocionalisht përballë 
tmerrit" (Page, 2009, f. 2). Në këtë aspekt, duhet të merret 
gjithashtu parasysh edhe pozicioni qendror i kategorisë së 
pushtetit. Siç shihet, dhuna mund të shkaktohet nga rëndësia 
që lidhet me pushtetin në marrëdhëniet shoqërore, veprimet 
dhe eksperiencën e burrave (Hearn), dhe me përpjekjen për 
ta ushtruar këtë pushtet. Kjo është veçanërisht domethënëse 
në situatat kur ka tension ndërmjet perceptimit të së drejtës 
për pushtet, zhveshjes nga pushteti dhe gjendja "e të qenit i 
kushtëzuar nga shoqëria për të kërkuar pushtet" (Bevan dhe 
Florquin, 2006).   Disa prej këtyre tipareve lidhen drejtpërdrejt 
me faktorët e shumtë të lidhur me dhunën me armë 
(Mankowski, 2014, f. 15), duke qenë se në mungesë të këtyre 
tipareve, burrëria e një mashkulli vihet në diskutim (po aty, 14). 
Për sa i përket përgjigjes së politikave ndaj dhunës me armë, 
është e nevojshme të shqyrtohet ndërlidhja mes kësaj forme 
burrërie dhe SALW-ve dhe të këqyren "nocionet e burrërisë 
dhe roli i armëve në kulturën e meshkujve, si dhe të zhvillohet 
strategji praktike për ndarjen e tyre" (Cukier, 2009, f. 29).

Për sa i përket kërkesës për armë zjarri, faktorët e ndryshëm 
që ndikojnë në vendimet e burrave për të mbajtur dhe për 

kutia 2  zyRtaRët e 
agjencive ligjzbatuese 
dhe ushtaRakët dhe 
dhuna në familje

Siç është theksuar më lart, burrat mbizotërojnë 
në profesionet me akses të lehtë te armët - në 
polici dhe ushtri, të cilat mund të kenë ndikim 
të rëndësishëm në ndodhinë e incidenteve 
me armë zjarri, veçanërisht në kontekstin e 
dhunës në familje. Edhe pse kjo çështje nuk 
është studiuar mjaftueshëm në EJL dhe nuk ka 
prova të qëndrueshme që tregojnë se oficerët 
e agjencive ligjzbatues janë më të përfshirë në 
dhunën në familje sesa pjesa tjetër e burrave 
(Djan, 2014), ekzistojnë disa shqetësime që rrisin 
cënueshmërinë e grave dhe rrezikun e pasojave 
fatale, çka përbën një arsye të fortë për ngritjen 
e kësaj çështjeje. Siç u tha më sipër, oficerët e 
policisë dhe të tjerët kanë akses të drejtpërdrejtë 
te armët, janë trajnuar për t'i përdorur ato, 
punojnë në një kulturë të institucionalizuar 
shumë mashkullore dhe kanë akses në 
informacion, njohin procedurat etj. (po aty).
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të përdorur armë variojnë që nga "ndjesia e zhveshjes nga 
pushteti në aspektin social dhe ekonomik dhe nevoja për të 
rivendosur pushtetin përmes përdorimit të armës, nxitja për të 
vepruar në përputhje me konceptin mbizotërues të burrërisë, 
mjetit për të fituar pushtet, respekt ose status material, deri 
te mjetet për të ruajtur një pozitë dominuese në rrethana që 
ndryshojnë" (Page, 2009, f. 3).

Duke pasur parasysh provat statistikore, si për sa i përket 
kërkimit, ashtu edhe politikave të mundshme për reduktimin e 
dhunës me armë zjarri, vëmendje e veçantë duhet t'u kushtohet 
të rinjve meshkuj, sepse "dhuna e burrave lidhet me moshën" 
(Hearn dhe Pringle, 2006, f. 149), dhe mosha dhe gjinia janë 
paralajmërues të fortë të sjelljes së dhunshme. Për sa i përket 
SALW-ve, të rinjtë meshkuj paraqiten në një përqindje të lartë 
joproporcionale në cilësinë e viktimave dhe autorëve të dhunës 
me armë zjarri (Bevan dhe Florquin, 2006, f. 296; UNP, QDH, 
2007, f. 82). Të rinjtë meshkuj shpesh "e perceptojnë dhunën - 
veçanërisht dhunën me armë të vogla - si mënyrë për të arritur 
një status social dhe ekonomik që meritojnë ta kenë". Në këtë 
proces, armët e vogla mund të jenë veçanërisht joshëse për ta 
duke qenë se ofrojnë "pushtet përballë përjashtimit nga rolet 
burrërore të përcaktuara nga shoqëria", dhe mund të jenë simbol 
i fortë pushteti për të rinjët meshkuj të margjinalizuar" (Bevan 
dhe Florquin, 2006, f. 295, 296). Sidoqoftë, është e rëndësishme 
të theksohet se "gjinia e një të riu mashkull nuk është përcaktuesi 
i vetëm i asociimit të tij me dhunën me armë ose i vullnetit 
për ta ushtruar atë; në fakt, mënyra e tij e të kuptuarit dhe 
përdorimi i ideologjive shoqërore dhe kulturore për burrërinë 
përcakton ndjeshëm nëse ai do të bjerë pre e dhunës me armë" 
(po aty, f. 301). Thënë kjo, është njëlloj e rëndësishme që të 
mos nënvlerësohet roli i kontekstit më të gjerë social dhe seria 
komplekse e faktorëve të tjerë që përcaktojnë nëse një i ri 
mashkull do t'i drejtohet dhunës apo jo. Mes këtyre faktorëve, 
studiuesit nënvizojnë kontrollin e dhunshëm prindëror, kontrollin 
e kufizuar prindëror, shoqërimin me shokë kriminelë, dhunimin, 
qenien dëshmitar ose përjetimin e dhunës në shtëpi ose 
komunitet etj." (po aty, f. 300). Prandaj, gjinia	është	një	faktor	
i	fortë	paralajmërues,	por	bëhet	vendimtare	vetëm	nëse	
shoqërohet	nga	një	sërë	faktorësh	të	tjerë	socialë. Zbatimi 
i kësaj "qasjeje rrethanore" ndihmon për të shpjeguar faktin që 
ndonëse të rinjtë meshkuj dominojnë në ushtrimin e dhunës 
me armë, shumica e tyre nuk përfshihen në dhunë me armë 
zjarri (po aty, f. 300).  Pavarësisht se të rinjtë meshkuj kryejnë 
shumicën e dhunës me armë zjarri, vetëm një "pjesë e vogël e 
të rinjve meshkuj është përgjegjëse për pjesën më të madhe të 
dhunës së ushtruar me armë" (po aty, f. 298), dhe ky është një 
element i rëndësishëm për përgjigje me politika, sepse përbën një 
argument të fortë për ndërhyrje politikash të fokusuara.  

Rezultati përfundimtar i theksuar nga ky studim është nevoja 
për ta trajtuar sistemin mbizotërues gjinor si pjesë integrale 
të politikave për kontrollin e SALW-ve, duke ritheksuar se 
"kundërshtimi i lidhjes së krijuar nga shoqëria ndërmjet armëve, 
dhunës, pushtetit dhe burrërisë, është një komponent kyç i çdo 

strategjie parandaluese efektive dhe afatgjatë" (po aty, f. 296).  
Gjithashtu, roli i mediave dhe edukimit në përkrahjen e formimit 
të identiteteve hegjemonike duhet të merret parasysh në këtë 
drejtim, si dhe i faktorëve të tjerë që ndihmojnë në riprodhimin e 
regjimeve gjinore dominuese.  

Në EJL, armët lidhen gjithashtu me burrërinë dhe, siç theksohet, 
"shkalla në të cilën armët përcaktojnë konstruktin gjinor 
të burrërisë, ndikon në punën për kontrollin e SALW-ve" 
(SEESAC, 2006a, f. 23-24). Janë bërë gjithashtu përpjekje për të 
kuptuar dhunën e burrave nga brenda konceptit të burrërisë 
hegjemonike dhe studimeve kritike të burrërisë, por brenda 
kontekstit specifik social-politik në EJL, d.m.th. në Ballkan. 
(Blagojević, 2015).

kutia 3  vetëvRasja dhe 
aRmët e zjaRRit

Sipas bazës së të dhënave të detajuara për 
vdekshmërinë në Evropë për 33 vende evropiane 
(OBSH), Mali i Zi renditej i pari dhe Republika 
e Serbisë e treta, për sa i përket shkallës së 
vetëvrasjeve me armë për 100 000 banorë. 
Vetëvrasja është një fenomen i lidhur ngushtë me 
gjininë dhe "shumica dërrmuese e vetëvrasjeve 
me armë kryhet nga meshkujt (96%)". Për sa i 
përket llojeve të armëve të zjarrit të përdorura 
për të kryer vetëvrasje në Serbi, vrasja me armë 
dore dominon me 60% të rasteve, e ndjekur nga 
pushkët, shotgunët/armë më të mëdha zjarri me 
14%. (Duquet dhe Van Alstein, 2015, f. 24). 

Në lidhje të ngushtë me shkallën e vetëvrasjeve te 
burrat është modeli vrasës-vetëvrasje, ku "autori 
vret një ose më shumë persona dhe më pas kryen 
vetëvrasje brenda një periudhe të shkurtër kohe" 
(Shaw, 26 Shumë afër shtëpisë). Provat tregojnë 
se kjo ndodh më shpesh brenda kontekstit të një 
partneri intim ose të dhunës në familje, ku burrat 
janë autorë dhe gratë viktima, ndërkohë që arma 
e zgjedhur është më së shumti një armë zjarri (po 
aty, f. 26-27). 
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Një studim mbi kushtëzimin kulturor të përdorimit të SALW-
ve në EJL thekson se në mënyrë që "të kuptohet roli i armëve 
në përcaktimin e roleve gjinore, është e nevojshme të kuptohet 
mënyra sesi armët përcaktojnë marrëdhënien mashkull-femër 
dhe sesi përcaktojnë rolin e burrit në familje dhe në shoqëri 
në përgjithësi" si mbrojtës dhe gjuetar, por edhe si "dikush i 
cili është i aftë të ushtrojë pushtet në shoqëri dhe kontroll mbi 
gratë" (SEESAC, 2006a).  

Lidhjet ndërmjet normave kulturore dhe keqpërdorimit të 
SALW-ve janë të dyfishta, prandaj nevojiten më tepër kërkime 
për të hedhur dritë mbi mënyrën sesi disponueshmëria e mashe 
e armëve të vogla formëson kërkesën për to. Në këtë aspekt, 
duhet të theksohet që në vendet ose territoret me pronësi më 
të ulët të armëve ka një përqindje më të lartë të burrave që 

pohojnë se nuk u pëlqejnë armët (Bullgari dhe Moldavi) dhe 
nuk pati mospërputhje të konsiderueshme ndërmjet qëndrimit 
të meshkujve dhe femrave ndaj zotërimit të armëve. Më tej, 
studimi arrin në përfundimin se zotërimi i armëve të zjarrit është 
"kryesisht një fenomen mashkullor në territoret dhe vendet 
me nivel të lartë të zotërimit të armëve" (të tilla si Mali i Zi dhe 
Serbia) (SEESAC, 2006, f. 25). Gjithashtu, ka prova që tregojnë se 
sjellja dominuese e lidhur me armët, mund të ndikohet më tepër 
nga politikat shtetërore ose nga rrethanat social-politike sesa 
ekskluzivisht nga faktorët që lidhet me traditën dhe kulturën, 
të cilët shpesh konsiderohen si vetë-shpjegues ose si të vështirë 
për t'u orientuar (Shwandner-Sievers dhe Cattaneo, 2005, f. 
213-214). Për sa i përket kërkesës, zotërimi i armëve në EJL 
dominohet bindshëm nga meshkujt, ashtu sikurse në vende të 
tjera.

Figura 11:
PRonësia e aRmëve, siPas gjinisë

Burimi:  SAS 2014b për Moldavinë, Malin e Zi dhe Serbinë, dhe Baza e të dhënave e SEESAC për Bosnjë-Hercegovinën dhe Shqipërinë. Për Kosovën nuk 
ka të dhëna të ndara sipas gjinisë. 

~

~
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Burimi: Baza e të dhënave e SEESAC

Në Serbi, burrat përbëjnë 95% të zotëruesve të armëve 
krahasuar me vetëm 5% gra, ndërkohë që në Mal të Zi, 
Bosnjë-Hercegovinë dhe Moldavi kjo pabarazi gjinore 
është paksa më e lartë, ku burrat përbëjnë përkatësisht 
98%, 97% dhe 96%, dhe gratë përbëjnë përkatësisht 
vetëm 2%, 3% dhe 4% të zotëruesve të armëve. Në 
Shqipëri, zotërimi i një armë është thuajse ekskluzivitet 
i meshkujve. Raporti mesatar për tetë shtete evropiane 
bazuar në të dhënat që disponohen, është 96% burra dhe 
4% gra (SAS, 2014b).

Me sa duket, këto diapazone janë jo vetëm të qëndrueshme, 
por edhe riprodhohen me kalimin e kohës. Siç duket nga 
tabela e mëposhtme, në rastin e Bosnjë-Hercegovinës, 
mbizotërimi i burrave në blerjen e armëve të zjarrit është i 
qëndrueshëm dhe marrëdhëniet nuk kanë ndryshuar shumë 
gjatë periudhës pesëvjeçare. Tendenca të ngjashme vihen re 
edhe në Shqipëri e Mal të Zi, ku gratë zënë një pjesë edhe më 
të vogël.

Të dhënat e pakta tregojnë gjithashtu se në kontekste të caktuara 
armët e zjarrit mund të luajnë rol në kalimin në hapave të 
moshës. Për shembull, hulumtimi i kryer në Beograd nga OJQ-ja 
"Balkan Youth Union" tregoi se ka një pabarazi të theksuar 
ndërmjet vajzave dhe djemve lidhur me përvojat me armë 
zjarri: 29% e djemve dhe 48% e vajzave pohuan se nuk kishin 
mbajtur kurrë një armë zjarri në dorë (SACISCG, 2005). Këto të 
dhëna tregojnë se të rinjtë meshkuj janë disi më të ekspozuar 
ndaj SALW-ve, gjë e cila duhet marrë parasysh kur të hartohen 
politikat ose masat për këtë qëllim. Në disa zona të caktuara 
gjeografike, si në veri të Shqipërisë dhe në Mal të Zi, armët e 
zjarrit kanë qenë gjithashtu pjesë e riteve të kalimit në moshën e 
pjekurisë, ndonëse të dhënat janë të pakta.  Studimi mbi kulturën 
e armëve në Evropën Juglindore, i përmendur më lart, sjell 
gjithashtu edhe dëshmi të dëgjuara për rolin e armëve të vogla 
për shkelësit e rinj në moshë, sidomos në drejtim të pushtetit, 
pasi ata e shohin armën si mjet për të "mbrojtur statusin e tyre si 
njerëz që duhet t'ia kenë frikën dhe që nuk duhen kundërshtuar" 
(po aty, f. 23). 

tabela  5:
boSnjë-hercegovinë: numri i Lejeve të LëShuArA për të  
bleRë aRmë zjaRRi

2015 2014 2013 2012 2011

Gra 3% 2% 1% 26 18

burra 97% 98% 98% 4 2
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Burimi: Baza e të dhënave e SEESAC
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Të dhënat e mbledhura nga SEESAC dhe komisionet e SALW-
ve ose nga institucionet përkatëse të Shqipërisë, Bosnjë-
Hercegovinës, Kosovës dhe të Ish-Republikës Jugosllave 
të Maqedonisë, konfirmojnë tendencën e qëndrueshme të 
përfaqësimit joproporcional të të rinjve meshkuj ndërmjet 
autorëve dhe viktimave. Në çdo vend dhe territor, me 
përjashtim të Bosnjë-Hercegovinës, shumica e incidenteve 
me armë zjarri janë kryer nga persona të moshës 15 deri në 
29 vjeç, duke variuar nga 36% në Kosovë deri në 56% në 
Shqipëri. Për sa i përket viktimave, burrat e moshës 30 deri 
në 44 vjeç dominojnë këtë grup. Sipas provave statistikore, 
është e qartë se të rinjtë meshkuj dhe ekspozimi i tyre ndaj 
sjelljeve të rrezikshme kërkon politika urgjente. Sidoqoftë, 
për trajtimin efektiv të kësaj çështjeje, nevojiten kërkime të 
tjera për të kuptuar plotësisht në mënyra të ndryshme sesi 
normat kulturore dhe rolet sociale dominuese që u vishen 
meshkujve ndikojnë në sjelljen ndaj SALW-ve, dhe sesi këto 
ndërthuren me statusin social dhe ekonomik, perspektivat e 
punësimit, precedentët e mëparshëm kriminalë dhe reagimin 
institucional.

Gjithashtu, duhet të theksohet se shumica e aktiviteteve të 
lidhura me armët e zjarrit, të tilla si gjuetia, ushtrohen nga 
burrat dhe se burrat mbizotërojnë ndjeshëm në profesionet 
me akses të lehtë te armët - në polici dhe ushtri, të cilat mund 
të kenë ndikim të rëndësishëm në ndodhinë e incidenteve me 
armë zjarri, veçanërisht në kontekstin e dhunës në familje.

Sidoqoftë, lidhjet e paqarta dhe të dhënat e disponueshme 
nxisin për kërkime të mëtejshme mbi ndërveprimin e 
komplikuar ndërmjet burrërisë dhe keqpërdorimit të armëve, 
si për të kuptuar më mirë lidhjet, ashtu edhe për të lehtësuar 
hartimin e politikave reaguese.  Siç shihet nga provat, raportet 
nga politikat që kanë si objektiv të rinjtë meshkuj në SHBA 
japin prova që tregojnë se programet specifike dhe proaktive, 
të shoqëruara me programe të ndërhyrjes në sjellje, kanë 
qenë efikase në uljen e dhunës me armë ndërmjet djemve të 
rinj (Abt dhe Winship, 2016). 

Si përfundim, siç u përmend në fillim, burrëria nuk është 
homogjene dhe e pandryshueshme. Paralelisht me këto 
tendenca, ka alternativa dhe forma më pak shtypëse të 
burrërisë, të cilat gjithashtu kanë funksionuar aktivisht për 
të ndikuar në ndryshimin e normave të lidhura me burrërinë 
dominuese që nxisin sjellje të rrezikshme. Për shembull, 
duhen përmendur grupet ose iniciativat e ndryshme të 
burrave në partneritet të ngushtë me iniciativat e OJQ-ve të 
grave, të tilla si "White Ribbon", "MenEngage", "HeForShe", 
Rrjeti i Burrave Lider i ngritur nga Sekretari i Përgjithshëm 
i Kombeve të Bashkuara ose "Centre E8", e cila vepron 
lokalisht.

2.2.5  gjinia dhe Qëndrimet ndaj 
armëve të vOgla dhe rregullim-
it të tyre  

Dallimet gjinore ndërmjet grave dhe burrave për sa 
i përket SALW-ve, mund të gjurmohen gjithashtu në 
qëndrimet e tyre ndaj armëve të vogla. Mospërputhjet 
në qëndrimet e grave dhe burrave në këtë aspekt lidhen 
ngushtësisht me "eksperiencat e ndryshme të burrave 
dhe grave me armët e vogla, me përhapjen gjinore të 
armëve në shoqëri, si dhe me debatet për kontrollin 
e tyre" (Cukier dhe Cairns, 2009, f. 36). Anketimet e 
kryera në rajon tregojnë se ndryshimet në qëndrimet 
ndaj SALW-ve mbeten thuajse të qëndrueshme, 
pavarësisht vendndodhjes.  Gratë përgjithësisht janë 
ato ka kanë opinion negativ për SALW-et, krahasuar 
me burrat, dhe janë përgjithësisht më të prirura të 
përkrahin rregullore më të forta (po aty, f. 36-38). 
Sidoqoftë, përveç gjinisë, nuk duhen anashkaluar të tjerë 
elementë diferencimi ndërmjet qëndrimeve të mbajtura, 
të tilla si faktorët kulturorë, klasorë, gjeografikë, etikë 
dhe racorë, në varësi të kontekstit. 

Gratë mund të luajnë gjithashtu një rol të ndryshëm dhe 
të mbështesin përdorimin e armëve të zjarrit, siç është 
dokumentuar në disa komunitete, por kjo vështirë se 
përbën ndonjë sfidë për modelet mbizotëruese gjinore 
(Farr, 2002; AI, IANSA, OI, 2005, f. 6). Në rajonin e 
EJL-së, gratë u përgjigjën më shpesh se burrat, duke 
thënë se nuk do të zotëronin një armë zjarri, sepse 
nuk ju pëlqejnë armët. Për shembull, 36% e grave dhe 
16% e burrave në Bosnjë-Hercegovinë thanë se nuk u 
pëlqejnë armët, ndërkohë që në Mal të Zi, ndryshimi 
ndërmjet gjinive është edhe më i dukshëm me 51% 
të grave dhe 15% të burrave (SEESAC 2006, f. 24). Në 
Bosnjë-Hercegovinë, gratë, më shpesh se burrat, thanë 
se zotërimi i një arme zjarri është një kërcënim për 
sigurinë e familjes më tepër se sa një mjet mbrojtës.  Një 
studim në Mal të Zi tregoi se ndërkohë që edhe gratë, 
edhe burrat besonin se ka shumë armë zjarri në shoqëri, 
gratë, më shumë se burrat, i shihnin ato si rrezik ose si 
kërcënim, më tepër sesa si mjet për të mbrojtur familjen 
- 32,8% e burrave dhe 43% e grave i konsideronin 
armët si rrezik për familjet e tyre, ndërkohë që 32,8% e 
burrave dhe vetëm 14,8% e grave mendonin se të kesh 
një armë në shtëpi rrit sigurinë e familjes. Gjithashtu, 
shumë më pak gra (20,2%) sesa burra (54,3%) thanë 
se do të blinin ligjërisht një armë zjarri në rast se do t'u 
jepej mundësia.
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Figura 13:
cila është aRsyeja kRyesoRe se Pse familja juaj nuk do të 
zgjidhte që të zotëronte një Armë zjArri? – "në përgjithëSi, nuk i 
kAm qejf Armët"

Burimi: SEESAC 2007

Ndryshimet në qëndrime kanë një potencial të lartë që të 
ndikojnë politikëbërjen dhe këto duhet të adresohen siç 
duhet në momentin e hartimit dhe zbatimit të politikave 
për SALW-et.  Dëshmitë tregojnë rëndësinë e kontributit të 
grave në programet e grumbullimit të armëve në mjedise dhe 
pjesëmarrje të ndryshme, duke përfshirë sigurimin e nevojave 
specifike në çarmatim, çmobilizim dhe riintegrim (Schroeder, 
Farr dhe Schnabel, 2005). Të dhënat e mbledhura nga SEESAC 
konfirmojnë se gratë në EJL luajnë rol të rëndësishëm në 
këto procese. Mes atyre që dorëzuan armët gjatë fushatave 
për mbledhjen e armëve të zjarrit në Bosnjë-Hercegovinë në 
periudhën 2011-2015, 9% ishin gra, ndërsa në vitin 2015 në 
Malin e Zi përqindja e grave ishte 12%, që në të dy rastet është 
dukshëm më e lartë se përfaqësimi i grave mes zotëruesve të 
armëve të zjarrit.

2.2.6  gjinia dhe prOceSet  
pOlitike 

E lidhur ngushtë me diskutimin e mësipërm është 
lidhja mes pjesëmarrjes, përfaqësimit dhe rezultateve 
të politikave për SALW-et. Vendosja e problematikave 
gjinore në themel të hartimit të politikave për kontrollin e 
SALW-ve paraqet një sfidë për mënyrën e zakonshme sesi 
hartohen politikat, ku aspektet gjinore kalojnë kryesisht 
pa u vënë re ose, në qoftë se përmenden, zakonisht kanë 
shumë pak ose aspak ndikim në zhvillimin e politikave. 
Në këtë mënyrë, kjo sfidon kuptimin e zakonshëm të 
sjelljeve të lidhura me armët e zjarrit, që më së shpeshti 
nuk prekin çështjet e modeleve gjinore në themel të 
përdorimit dhe keqpërdorimit të SALW-ve. Rrjedhimisht, 
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ky realitet bën thirrje për një ndryshim në strukturën 
e zakonshme të aktorëve të përfshirë në hartimin e 
politikave që përgjithësisht dominohet nga meshkujt, për 
të vendosur një përfaqësim të ekuilibruar të grave dhe 
burrave, si dhe për pjesëmarrjen e organizatave të grave 
dhe/ose specialistët e çështjeve gjinore në përcaktimin e 
axhendës për kontrollin e SALW-ve.  

Siç edhe është theksuar tashmë, gratë dhe organizatat 
e grave luajnë rol jetik në vendosjen e opsioneve më të 
rrepta në lidhje me rregullat e SALW, si dhe në proceset 
e çarmatimit. Ka fakte të bollshme nga vende dhe 
territore të ndryshme, si dhe nga mjedise të ndryshme, 
në situata konflikti ose jo, se gratë janë mobilizuar vetë 
për të frenuar problemin ose në mbrojtje të zgjidhjeve 
të tyre (Farr 2002; Cukier, 2009; UA, IANSA, IAP, 2005). 
Shembujt që çuan në kontrolle më të rrepta të SALW-
ve në Kanada, Australi, Afrikën e Jugut dhe Brazil 
demonstrojnë rëndësinë e pranisë së grave në tryezë kur 
trajtohen problemet e SALW-ve. Rasti më i njohur është 
lobimi i Rrjetit të Grave IANSA, i Lidhjes Ndërkombëtare 
të Grave për Paqe dhe Liri dhe i Amnesty International 
për përfshirjen e dhunës me bazë gjinore në kuadër të 
Traktatit për Tregtinë e Armëve, i cili është traktati i parë 
ndërkombëtar i armëve që detyron vendet të vlerësojnë 
rrezikun e dhunës me bazë gjinore kur eksportojnë armë. 

Në mënyrë të ngjashme, organizatat e grave në rajonin 
e EJL kanë qenë vazhdimisht në mbrojtje të kontrolleve 
të rrepta të SALW-ve në kontekstin e rindërtimit dhe 
demilitarizimit pas konflikteve, apo kanë lobuar për 
zgjidhje politike që lidhin përhapjen e SALW-ve me 
shqetësimet e dhunës në familje. Kjo është arritur përmes 
iniciativave të shumta, të tilla, si rritja e vizibilitetit të 
lidhjes ndërmjet vrasjes së grave dhe rolit të armëve 
të zjarrit (Rrjeti i Grave kundër Dhunës, në Serbi), 
krijimi i një përgjigjeje të koordinuar institucionale 
ndaj dhunës në familje dhe pjesëmarrja në zhvillimin e 
politikave strategjike për kontrollin e armëve të zjarrit 
në kontekstin familjar (Qendra e Grave Autonome), 
lobimi për dispozitat e ligjit kundër dhunës në familje 
që rregullojnë konfiskimin e armëve të zjarrit kur dhuna 
në familje ndodh (organizatat joqeveritare të grave në 
Maqedoni) ose anëtarësimi në koalicionet ndërkombëtare 
kundër dhunës me armë (Women in Black, një anëtare 
e IANSA). Përpjekjet e tjera përfshijnë pjesëmarrjen në 
fushata ndërkombëtare për uljen e efekteve negative të 
armëve të zjarrit përmes reformave ligjore (Shoqata e 
Viktimologjisë, në Serbi, dhe Gazetarët për të Drejtat e 
Fëmijëve dhe Grave dhe Mbrojtjen e Mjedisit, në Maqedoni, 
iu bashkuan fushatës së IANSA për të kërkuar kontrolle 
më të rrepta për armët e zjarrit) dhe organizimin 
e aktiviteteve për rritjen e ndërgjegjësimit (Gratë e 
Bashkuara të Banja Lukës).

Edhe pse roli i grave në proceset e kontrollit të SALW-ve 
dhe çarmatimit është njohur në Rezolutën 1325 (2000) 
të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe është ritheksuar 
në disa rezoluta të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-
së, duke përfshirë edhe Rezolutën 2020 (2015) të 
Këshillit të Sigurimit të OKB-së, ende ka një tendencë që 
organizatat e grave dhe gratë të përfshihen në mënyrë të 
pamjaftueshme në vendimmarrje dhe hartimin e politikave.  
Kjo është shpesh e lidhur me dominimin tradicional dhe të 
vazhdueshëm të meshkujve në institucionet që rregullojnë 
dhe zbatojnë politikat përkatëse për kontrollin e SALW-ve. 
Siç vërehet, përfshirja e grave, organizatave të grave dhe 
artikulimi i perspektivave gjinore mund të pengohet edhe 
nga përkufizimi kryesisht teknik i ekspertizës së lidhur 
me SALW, që është më i fokusuar në aspektet teknike të 
SALW, ku burrat janë ende mbizotërues, sesa në njohuritë 
e dhunës, ku gratë kanë ekspertizë të kahershme, e që për 
pasojë "i jep formë mënyrës në të cilën trajtohet një çështje" 
(Cukier, 2009, f. 42). 

Sa i përket përfaqësimit të grave dhe burrave në komisionet 
e SALW-ve, përfaqësimi i grave është e dukshëm shumë 
i vogël. Gratë përbëjnë nga 14 deri 29% të anëtarëve të 
komisioneve të SALW-ve dhe burrat udhëheqin të pesë 
komisionet në EJL. 

Përveç kësaj, gratë, veçanërisht në rastin e marrëveshjeve 
ndërkombëtare, janë parë zakonisht si një grup vulnerabël 
(më shpesh, në të njëjtin grup me të moshuarit dhe fëmijët) 
dhe "inkuadrimi automatik dhe fokusimi i grave si viktima 
vulnerabël e të pafajshme civile i ekspozon burrat ndaj 
një dhune të mëtejshme dhe u heq grave forcën dhe të 
drejtat" (Acheson, 2015, f. 9).  Sfidat për një pjesëmarrje 
domethënëse janë të lidhura edhe me karakteristikat 
e përgjithshme të procesit të politikës ku ato janë të 
përfshira dhe që karakterizohet zakonisht nga një kulturë 
institucionale maskiliste (Connell). Edhe pse gratë dhe 
burrat jo domosdoshmërish kanë mendime të ndryshme, 
"pozicionet apo idetë e grave janë shpesh të detyruara të 
jenë në përputhje me perspektivën dominuese—përforcuar 
edhe nga nocionet e dhunshme maskiliste—në mënyrë që 
të merren seriozisht në konsideratë" (po aty, f. 10). 

Për të siguruar që parakushtet për integrimin gjinor të 
përmbushen, është e rëndësishme që të ndiqet dhe të 
eksplorohet më tej sesi është institucionalizuar maskilizmi 
dhe sesi ai drejton hartimin dhe zbatimin e politikave për 
kontrollin e SALW-ve, dhe të mos shpërfillet fakti se ai 
mund të ketë efekte "të padukshme" mbi mënyrat në të 
cilat ndërtohen debatet e politikave dhe kërkimet. (Cukier, 
2009). Një mënyrë për të siguruar se perspektiva gjinore 
do të jetë pjesë e debatit është të garantohet pjesëmarrja e 
organizatave të grave, institucioneve të barazisë gjinore dhe 
e ekspertëve dhe specialistëve të çështjeve gjinore.
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3  PËRGJIGJJA mE 
poLitikA - RiShikimi i 
DOkumENTEvE 

3.1  stRategjitë PëR kon-
troLLin e SALW-ve dhe 
PRoblematikat kRyesoRe 
të Politikave gjinoRe

Me qëllim adresimin e sfidave të ndryshme që lidhen me SALW-
et dhe për të përmbushur detyrimet e tyre ndërkombëtare, 

shumica e qeverive në EJL kohët e fundit kanë hartuar dhe 
miratuar strategjitë për kontrollin e SALW-ve dhe planet e 
veprimit që i shoqërojnë ato. Së bashku me këtë, janë ngritur 
mekanizma institucionalë për koordinimin dhe zbatimin 
e masave të planifikuara, të tilla, si komisionet e SALW-ve, 
këshillat ose bordet, dhe janë caktuar pikat e kontakti.  Në 
kohën e publikimit, strategjitë për kontrollin e SALW-ve dhe 
planet e veprimit ishin miratuar në Bosnjë-Hercegovinë 
(rishikuar në vitin 2016 për të mbuluar periudhën 2016-2020), 
në Malin e Zi (2013-2018), në Kosovë (2013-2016) dhe në Ish-

Një kampion gjithëpërfshirës i dokumenteve normative dhe strategjike që rregullojnë SALW-et është 
rishikuar në mënyrë që të vlerësohet nëse dhe në çfarë shkalle perspektiva gjinore është integruar në 
politikat për SALW-et në EJL. Qasja e ndërmarrë ishte për të shqyrtuar:

• Ligjet për armët e zjarrit, 
• Strategjitë dhe planet e veprimit për SALW-et.

Përveç tyre, kategoritë e dokumenteve në vijim janë analizuar për të vlerësuar nëse janë adresuar 
çështjet e SALW-ve:

• Ligjet për barazinë gjinore,
• Ligjet për dhunën në familje,
• Strategjitë dhe planet e veprimit për barazinë gjinore, 
• Strategjitë dhe planet e veprimit për luftën kundër dhunës ndaj grave. 

Një listë e detajuar e dokumenteve të shqyrtuara gjendet në shtojcën 1.

Për lehtësi referimi, ky kapitull është strukturuar si vijon:

•  Analiza e strategjive që rregullojnë çështjet e kontrollit të SALW-ve me qëllim identifikimin nëse dhe 
në çfarë mase problematikat kryesore të politikave janë trajtuar në përgjigjet strategjike.

•  Analiza e kuadrit ligjor me fokus kryesor ligjet për armët e zjarrit, rregullimin e zotërimit të armëve 
të zjarrit nga civilët dhe dhunën në familje.  Ndonëse nuk kanë qenë në fokus të analizës, edhe ligjet 
dhe procedurat e tjera përkatëse janë marrë në shqyrtim kur kjo është parë e nevojshme.  

•  Pikat e hyrjes në legjislacionin dhe strategjitë për barazinë gjinore, të cilat mund të luajnë rol në 
përpjekjet e kontrollit të SALW-ve, janë përshkruar shkurtimisht.
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Republikën Jugosllave e Maqedonisë (miratuar në vitin 2005). 
Strategjia e Serbisë ishte e vlefshme për periudhën 2010-2015 
dhe aktualisht është duke u vlerësuar, ndërsa në Shqipëri dhe 
Moldavi mungojnë korniza të tilla strategjike dhe institucionale.  
Për shkak të sfidave të ngjashme, strategjitë për SALW-et dhe 
planet e veprimit që i shoqërojnë në rajonin EJL shfaqin disa 
tipare të përbashkëta, ndërkohë që edhe dëshmojnë specifika 
të dukshme në aspektin e fushëveprimit dhe aktiviteteve të 
parashikuara në planet e veprimit. 

Sa i përket barazisë gjinore, pavarësisht të dhënave të 
përpjekjeve fillestare që janë ndërmarrë për të trajtuar lidhjet 
mes gjinisë dhe SALW-ve, tendencat mbizotëruese të integrimit 
të perspektivës gjinore zbulojnë një mënyrë të përbashkët në të 
cilën përqaset gjinia (Bastick dhe Valasek, 2014, f. 54).

Qasja metodologjike në analizën e strategjive dhe të planeve të 
veprimit për kontrollin e SALW-ve u përqendrua te:

•  Identifikimi i pranisë së angazhimit formal për barazinë 
gjinore dhe integrimin gjinor, 

•  Identifikimi i përdorimit të të dhënave të ndara sipas 
gjinisë dhe prania e vëzhgimeve gjinore ose aplikimi i 
analizave gjinore në analizimin e situatës,

•  Shqyrtimi i qëllimeve dhe veçanërisht i objektivave 
kundrejt reagimit të tyre ndaj pesë problematikave 
kryesore të diskutuara të politikave. Qëllimi dhe objektivi 
konsiderohen se u përgjigjen problematikave gjinore 
nëse ato trajtojnë në mënyrë të qartë të paktën një nga 
problematikat kryesore të politikave,

•  Shqyrtimi i planeve të veprimit për të identifikuar nëse 
angazhimet e identifikuara janë shndërruar në masa dhe 
aktivitete dhe caktime fondesh buxhetore për të adresuar 
problematikat e identifikuara që lidhen me gjininë,

•  Shqyrtimi i qasjeve të monitorimit dhe vlerësimit për 
të përcaktuar nëse ato ofrojnë mundësi për ndjekjen e 
efekteve të kuadrit strategjik te gratë dhe burrat.

Në varësi të masës që politikat për SALW-et në rajon u përgjig-
jen këtyre problematike, propozohet klasifikimi i mëposhtëm: 

•	 	kuadri	i	politikave	të	përgjegjshme	gjinore: përmban 
një angazhim zyrtar ndaj barazisë gjinore dhe integrimit 
gjinor, përdorimi i të dhënave gjinore dhe vëzhgimet 
gjinore janë të pranishme në analizën e situatës në 
lidhje me të paktën tre problematikat më kryesore, të 
paktën 1/3 e objektivave dhe aktiviteteve identifikon 
perspektivën gjinore të problemit dhe në matricën e 
monitorimit dhe vlerësimit janë zhvilluar treguesit e 
ndarë sipas gjinisë. Në këtë grup, gjinia përshkon të gjithë 
ciklin e politikave, që nga projektimi dhe planifikimi deri 
te vlerësimi.

•	 	integrimi	gjinor	i	ngadalshëm: përmban disa nga 
elementët e përshkruar më lart, por pa një qasje koherente 
dhe gjithëpërfshirëse të integrimit gjinor dhe më pak 

se 1/3 e objektivave dhe aktiviteteve për të adresuar 
problematikat gjinore,

•	 	Puna	për	integrimin	gjinor	nuk	ka	nisur: asnjë nga 
elementët nuk është i pranishëm dhe nuk ka asnjë përpjekje 
sistematike për të integruar aspektet gjinore në kontrollin e 
SALW-ve. Rëndësia e aspektit gjinor për kontrollin e SALW-
ve nuk njihet dhe për pasojë as nuk janë vendosur objektiva 
dhe as nuk janë parashikuar aktivitete në planin e veprimit.

Të gjitha referencat për problematikat kryesore të politikave 
të diskutuara në Kapitullin 2 janë paraqitur në tabelën 5, me 
qëllimin për të matur se sa aktivitetet e planifikuara përputhen 
me shkallën e problemit. Për lehtësi referimi, shënimet në këtë 
seksion janë të organizuar, sa më shumë që është e mundur, në 
përputhje me metodologjinë e përshkruar më lart.

3.1.1  angazhimi për barazinë gjinOre 

Për sa i përket angazhimit, referencat për gratë dhe burrat dhe 
barazinë gjinore janë artikuluar formalisht në Strategjinë për 
Kontrollin e SALW-ve në Bosnjë-Hercegovinë 2013-2016 dhe 
Strategjinë për Kontrollin e SALW-ve në Bosnjë-Hercegovinë 
2016-2020 (në vijim referuar si Strategjia për SALW-et në 
Bosnjë-Hercegovinë), dhe në Strategjinë për SALW-et dhe 
Grumbullimin dhe Planin e Veprimit 2013-2016 në Kosovë (në 
vijim referuar si Strategjia për SALW-et në Kosovë).

Strategjia për SALW-et në Bosnjë-Hercegovinë në seksionin 
"Parimet e përdorura për hartimin e strategjisë" thotë se 
"ky dokument strategjik thekson rëndësinë e një qasjeje të 
paanshme ndaj meshkujve dhe femrave në procesin e zbatimit 
të mekanizmave përkatës të kontrollit", së bashku me dhënien 
e prioritetit të duhur për mbështetjen e viktimave të SALW-ve 
dhe mbrojtjen e mjedisit (f. 9).

Në Strategjinë për SALW-et në Kosovë, dy referenca përkatëse 
janë bërë në seksionin "Parimet e Përgjithshme", ku thuhet 
se objektivat e formuluara në strategji do të udhëhiqen nga 
një grup parimesh, ndër të tjera edhe nga parimi kushtetues 
i mbrojtjes së të drejtave të njeriut, i cili "garanton të drejtat 
e të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe në veçanti të grave dhe 
fëmijëve, pa marrë parasysh përkatësinë etnike, gjininë, 
moshën dhe besimin fetar" (f. 10). Referenca e dytë është 
bërë në seksionin "Vizioni dhe Misioni", ku promovohet 
"pjesëmarrja e grupeve të shoqërisë civile (me fokus të veçantë 
në përfshirjen e grave dhe grupeve vulnerabël) në hartimin 
dhe zbatimin e politikave për kontrollin e SALW-ve dhe të 
strategjive për parandalimin e dhunës dhe çarmatimin" (f. 8).

Në dokumentet e tjera në shqyrtim, strategjitë për SALW-
et në Malin e Zi, në Serbi dhe Ish-Republikën Jugosllave të 
Maqedonisë nuk ka asnjë referim apo angazhime të qarta 
për barazinë gjinore ose integrimin e barazisë gjinore në 
aktivitetet për kontrollin e SALW-ve.  Në të njëjtën kohë, 
nuk ka tregues të tjerë të angazhimeve të tjera alternative 
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për integrimin e vazhdueshëm të aspekteve gjinore në 
përgjigje të sfidave të SALW.

3.1.2  të dhënat e ndara SipaS gjiniSë 
dhe vëzhgimet gjinOre

Analizat e situatave të paraqitura në strategjitë për kontrollin e 
SALW-ve, në fuqi në EJL, nuk sigurojnë prova të përdorimit të të 
dhënave të ndara sipas gjinisë kur merren në shqyrtim sfidat e 
lidhura me SALW-et. Analizat e strategjive të SALW-ve tregojnë 
se ato zakonisht veprojnë me një sasi relativisht të vogël të të 
dhënave, kryesisht për disponueshmërinë e armëve të zjarrit në 
posedim nga civilët dhe shteti, vlerësimet e SALW-ve në zotërim 
të jashtëligjshëm dhe numri i armëve të zjarrit të konfiskuara 
apo të shkatërruara. Numri i incidenteve me armë zjarri 
përmendet gjithmonë e më rrallë.

Në dokumentet në shqyrtim nuk jepen të dhëna ose statistika 
për të përcaktuar efektet e përhapjes së armëve të zjarrit 
dhe të dhunës me armë mbi individët. Në këtë drejtim, asnjë 
nga strategjitë për SALW-et nuk japin të dhëna për viktimat e 
dhunës me armë, autorët e incidenteve me armë zjarri dhe as 
për llojet, rezultatet dhe karakteristikat e incidenteve me armë 
zjarri. Pjesërisht kjo mund të kuptohet brenda kufizimeve të 
mënyrës aktuale mbizotëruese në të cilën hartohen strategjitë 
për SALW-et ku analiza e situatës shërben si hyrje e dokumentit, 
e cila përmban një panoramë të shkurtër të problemeve të 
përhapjes së SALW-ve brenda kontekstit të dhënë dhe jo një 
analizë reale të mbështetur në fakte. Në këtë drejtim, nuk është 
e qartë se deri në çfarë mase analiza më gjithëpërfshirëse 
parapriu zhvillimin e politikave. 

Njëkohësisht, nuk ka hapësirë për përkufizim më të detajuar të 
problemeve, që priren të artikulohen më gjerësisht, veçanërisht 
sa i përket lidhjes ndërmjet përhapjes së SALW-ve dhe sigurisë 
së qytetarëve. Si pasojë, kjo qasje nuk është e favorshme për 
artikulimin e aspekteve gjinore të përhapjes së SALW-ve.  Të 
dhënat e ndara sipas gjinisë nuk jepen në asnjë dokument, qoftë 
për viktimat, autorët ose zotëruesit e armëve, ose të dhënat 
për mospërputhjet në qëndrime kundrejt SALW-ve ndërmjet 
burrave dhe grave ose të dhënat për dhunën në familje. 

Për shkak të përdorimit shumë të ulët të të dhënave të ndara sipas 
gjinisë, ka mundësi të kufizuara, nëse ka, për të integruar analizën 
gjinore brenda analizës së situatës dhe për të identifikuar se si 
çështje të caktuara prekin në mënyrë specifike gratë dhe burrat 
dhe për të bërë lidhjen me përkufizimin e problemit.

Të vetmet konstatime të dokumentuara në analizën e situatës 
janë referencat ndaj dhunës në familje në strategjitë e Bosnjë-
Hercegovinës dhe Kosovës. Në Strategjinë për Kontrollin 
e Armëve në Bosnjë-Hercegovinë 2016-2020, pjesa e 
përgjithshme thekson se "prania e armëve të jashtëligjshme 
kontribuon në dhunën në familje" (f. 2), ndërsa Strategjia e 

Kosovës konstaton se "arma në shtëpi ka më tepër gjasa të 
përdoret për të kërcënuar ose lënduar fizikisht një anëtar 
të familjes se sa kundër një shkelësi që vjen nga jashtë (f. 6). 
Përveç këtyre konstatimeve, nuk janë parashtruar lidhje të tjera 
ndërmjet çështjeve gjinore dhe kërkesës për armë të vogla, 
kulturës së armëve dhe burrërisë.

Në kuadrot strategjikë të Malit të Zi, Republikës së Serbisë 
dhe Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, rëndësia e 
çështjeve gjinore është e papërfillshme.

3.1.3	 	Përcaktimi	i	axhEndëS	-	
ÇëShtjet gjinOre në Qëllime dhe 
Objektiva

Dokumentet strategjike në shqyrtim mbulojnë një gamë 
të gjerë të aktiviteteve të ndryshme të ndërlidhura dhe 
trajtojnë sfida komplekse lidhur me përhapjen e SALW-ve. Ato 
kryesisht i referohen krijimit të kontrollit efikas të SALW-ve 
nëpërmjet përmirësimit të kushteve ligjore dhe teknike që 
parandalojnë keqpërdorimin e SALW-ve, reduktimit të SALW-
ve të jashtëligjshme dhe përpjekjeve ndërgjegjësuese që priten 
të kontribuojnë në rritjen e sigurisë së përgjithshme të 
qytetarëve dhe shoqërisë. Për shembull, në Strategjinë për 
SALW-et në Serbi qëllimi i përgjithshëm është "krijimi i një 
sistemi kombëtar unik për kontrollin efikas të SALW-ve me qëllim 
reduktimin e armëve që mbahen në mënyrë të jashtëligjshme 
dhe të numrit të abuzimeve me armët e jashtëligjshme, si dhe 
rritjen e sigurisë së përgjithshme të qytetarëve dhe shoqërisë në 
tërësi". Në Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, strategjia 
kërkon "të garantojë një mjedis të sigurt dhe të kontrollojë armët 
e vogla dhe të lehta në shoqëri me qëllim promovimin e kushteve 
për përmirësimin e sigurisë së përgjithshme." Në Strategjinë 
e Kosovës "vizioni është që Kosova do të jetë një mjedis i sigurt, 
ku armët e vogla dhe të lehta janë në kontroll". Në Strategjinë 
e Bosnjë-Hercegovinës ka objektiva specifikë dhe asnjë qëllim 
të përgjithshëm të artikuluar, ndërsa në Mal të Zi, qëllimi i 
përgjithshëm "është zhvillimi i përgjithshëm i sistemit efikas të 
kontrollit të armëve të vogla dhe të lehta dhe municioneve në të 
gjitha segmentet e tij".

Në mënyrën si janë paraqitur, qëllimet e përcaktuara 
në kuadrin strategjik për SALW-et në rajonin e Evropës 
Juglindore i japin përparësi detyrës komplekse të krijimit të 
kushteve paraprake ligjore, politike dhe teknike për sistemin 
efikas të kontrollit të SALW-ve dhe rritjes së sigurisë së 
qytetarëve. Në këtë drejtim, ato i kushtojnë rëndësi nevojave 
të burrave dhe grave, pavarësisht se nuk ka një angazhim 
të shprehur se dallimet do të merren në konsideratë. E 
njëjta gjë vlen dhe për objektivat. Pavarësisht se shumë nga 
objektivat kanë rëndësi direkte për problematikat kryesore 
të politikave, aspektet gjinore nuk përmenden shprehimisht 
dhe në asnjë prej strategjive nuk ka një objektiv që i referohet 
drejtpërsëdrejti çështjeve gjinore.
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Megjithatë, edhe në ato strategji që bëjnë përpjekje për 
të integruar çështjet gjinore, qasja mbizotëruese shpesh 
nuk është koherente, pra, për shembull, një objektiv i 
caktuar nuk përcaktohet në mënyrë të atillë që t'i përgjigjet 
problematikave gjinore, por në planin e veprimit zhvillohen 
aktivitete lidhur me çështjet gjinore ose anasjelltas 
(çështjet gjinore shfaqen ndërmjet objektivave, por jo 
brenda planit të veprimit). Për të kuptuar praninë e plotë 
të problematikave gjinore të trajtuara në dokumentin 
strategjik, është ndërmarrë një proces strukturimi shtesë 
siç paraqitet në tabelën 5. Për shembull, strukturimi tregon 
se disa problematika gjinore, pavarësisht se nuk përfshihen 
në përmbajtjen e formulimit të një objektivi, janë artikuluar 
brenda shpjegimit të tyre, ose informacioni lidhur me 
përgjigjen ndaj çështjeve gjinore jepet në përshkrimin e 
aktiviteteve.

Siç mund të vërehet nga tabela 5, lidhjet ndërmjet çështjeve 
gjinore dhe SALW-ve artikulohen vetëm në strategjitë për 
SALW-et në Bosnjë-Hercegovinë. Në Bosnjë-Hercegovinë, të 
dyja referencat përkatëse gjinore, d.m.th dhuna në familje, 
dhe ndikimet e ndryshme të armëve mbi gratë dhe burrat 

janë përcaktuar në dokumentin strategjik nën objektivin 4: 
Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe rajonal dhe bashkëpunimi 
me OJQ-të. Në rastin e Strategjisë për SALW-et në Kosovë, 
nuk ka një angazhim të përgjithshëm ndaj barazisë gjinore 
të përkthyer në qëllime dhe objektiva, dhe nuk ka as edhe 
aktivitete konkrete të hartuara.

Në strategjitë e tjera për SALW-et të rishikuara (Mal i 
Zi, Serbi dhe Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë) 
objektivat nuk përmbajnë asnjë konstatim lidhur me 
çështjet gjinore dhe nuk trajtojnë problematikat kryesore të 
politikave gjinore. 

3.1.4  planet e veprimit: Shndërrimi i 
angazhimeve në aktivitete 

Si pjesë e procesit të rishikimit, janë bërë përpjekje për 
të hartuar aktivitete në planet e veprimit që përmbajnë 
referencë të qartë ndaj çështjeve gjinore dhe që janë të 
lidhura me problematikat kryesore të politikave. Tabela e 
mëposhtme jep informacion se ku qëndrojnë aktivitetet 
lidhur me objektivat.

tabela 6:
PRoblematikat gjinoRe në objektivat e stRategjive dhe Planeve 
të veprimit për SALW-et 

bosnjë-
Hercegovina

(2013-2016)

objektivi: Menaxhimi i SALW-ve që janë në zotërim të agjencive dhe institucioneve kompetente në Bosnjë-
Hercegovinë.    

Aktiviteti: Hartimi i një studimi mbi peshën që SALW përfaqëson për Bosnjë-Hercegovinën.

Aspekti gjinor: Procesi i vlerësimit do të marrë parasysh ndikimin e ndryshëm që armët kanë mbi burrat dhe gratë.  

Aktiviteti: Program trajnimi dhe certifikimi i personelit për menaxhimin e municioneve dhe armatimeve shpërthyese.  

Aspekti gjinor: Trajnimi do të përpiqet që të përfshijë sa më shumë personel femra nga Ministria e Mbrojtjes në 
Bosnjë-Hercegovinë që të jetë e mundur me qëllim që të kontribuojë në përfshirjen e balancuar të personelit femra dhe 
meshkuj në procesin e trajnimit.

objektivi: Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe rajonal dhe bashkëpunimi me OJQ-të. 

Në këtë objektiv thuhet se një theks i veçantë do të vendoset mbi përdorimin e armëve në rastet e dhunës në familje, si dhe 
ndikimet e ndryshme që armët kanë mbi burrat dhe gratë.

Aktiviteti: Hartëzimi dhe identifikimi i viktimave të SALW-ve në bashkitë e përzgjedhura.

Aspekti gjinor: Gjatë zhvillimit të metodologjisë do të merren në konsideratë nevojat e ndryshme të viktimave femra 
dhe meshkuj dhe do të garantohet një qasje dhe trajtim i barabartë i femrave dhe meshkujve.

bosnjë-
Hercegovina

2016-2020

objektivi: Reduktimi i SALW-ve të jashtëligjshme.  

Aktiviteti: Krijimi i mbledhjes së koordinuar të të dhënave për rastet e dhunës në	familje me anë të armëve të zjarrit 
apo të kërcënimit me to (në të gjitha institucionet përkatëse / organet gjyqësore dhe institucionet e sigurisë). 
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Masat e parashikuara për të shndërruar angazhimet e 
përgjithshme ndaj barazisë gjinore në aktivitete konkrete 
janë të pranishme vetëm në planet e veprimit në Bosnjë-Her-
cegovinë. Pavarësisht rëndësisë, aktivitetet që u përgjigjen 
problematikave gjinore përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të 
planeve të veprimit. Në Strategjinë e Bosnjë-Hercegovinës 
2013-2016, pjesa e veprimtarive që u përgjigjen problemati-
kave gjinore në Planin e Veprimit është 9 për qind, ndërsa në 
strategjinë e rishikuar vetëm një aktivitet i tillë është parashi-
kuar. Nëse vihet në zbatim, kjo pjesë e vogël mund të kuptohet 
brenda kontekstit të pilotimit të një qasjeje të re me përvoja 
të mëparshme të kufizuara dhe mungesës së shembujve të 
praktikës së mirë në vende të tjera. 

Në planet e tjera të veprimit nuk ka të përcaktuara aktivitete 
specifike të lidhura me çështjet gjinore, dhe as një angazhim 
që problematikat gjinore do të merren në konsideratë gjatë 
realizimit të aktiviteteve. Prandaj, pa hulumtime të mëte-

jshme në zbatim, nuk mund të thuhet nëse ato do të arrijnë të 
adresojnë ndonjë nga problematikat kryesore, dhe nëse po, 
deri në çfarë mase.

3.1.5  cilat janë prOblematikat 
gjinOre Që pO trajtOhen?

Tabela 7 përpiqet të identifikojë përgjigjet me politika ndaj 
problematikave kryesore të politikave: efektet e diferencuara 
sipas gjinisë, dhuna në familje, gjinia dhe kërkesa për armë 
zjarri, mospërputhjet në qëndrime dhe pjesëmarrja e balanc-
uar.  Siç vërehet, pavarësisht nga rëndësia e këtyre problema-
tikave, ka një përgjigje shumë të kufizuar ndaj sfidave në këtë 
fushë, dhe këto nisma trajtojnë vetëm një numër të kufizuar 
të problematikave të politikave, duke lënë shumicën e tyre 
të patrajtuara dhe duke mos arritur në këtë mënyrë përsh-
kallëzimin e problemit.

tabela 7:
përgjigjet me poLitikA në StrAtegjitë për SALW-et ndAj 
PRoblematikave kRyesoRe të Politikave.

Problematikat kryesore të politikave

Efektet e 
diferencuara

sipas  gjinisë

Dhuna në 
familje

Gjinia dhe
kërkesa, 
burrëria

mospërputhjet

në sjellje

Pjesëmarrja e 
balancuar 

bosnjë-
Hercegovina

(2016-2020)

Aktiviteti: 
Hartëzimi dhe 
identifikimi i 
viktimave të SALW-
ve në bashkitë e 
përzgjedhura

Gjatë zhvillimit 
të metodologjisë 
do të merren në 
konsideratë nevojat 
e ndryshme të 
viktimave femra 
dhe meshkuj dhe 
do të garantohet një 
qasje dhe trajtim i 
barabartë i femrave 
dhe meshkujve.

Vëmendje e veçantë 
do t'i kushtohet 
përdorimit të 
armëve në rastet e 
dhunës në familje.

AKTIVITETI: 
Program trajnimi 
dhe certifikimi 
i personelit për 
menaxhimin e 
municioneve 
dhe armatimeve 
shpërthyese  

Trajnimi do të 
përpiqet që të 
përfshijë sa më 
shumë personel 
femra nga Ministria 
e Mbrojtjes në 
Bosnjë-Hercegovinë 
që të jetë e mundur 
me qëllim që 
të kontribuojë 
në përfshirjen 
e balancuar të 
personelit femra dhe 
meshkuj në procesin 
e trajnimit.
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3.1.6	 	gjurmimi	i	ndryShimEvE	-	
mOnitOrimi dhe vlerëSimi

Duke qenë se gjinia nuk përmendet në këto aktivitete, ajo 
nuk është pjesë e monitorimit dhe vlerësimit.  Në të gjitha 
planet e veprimit, indikatorët caktohen vetëm për nivelin 
e aktiviteteve dhe përcaktohen si indikatorë produktesh. 
Në këtë aspekt, përveç ofrimit të informacionit rreth 
zbatimit ose jo të një aktiviteti, nuk u gjurmuan efekte mbi 
nevojat për siguri të grave dhe burrave. Asnjë nga planet e 

rishikuara të veprimit nuk përmbante indikatorë gjinorë 
të projektuar për të identifikuar ndikimin e politikave për 
kontrollin e SALW-ve te gratë dhe burrat, marrëdhëniet 
ndërmjet tyre në këtë fushë të veçantë, përfitimet që sjell 
për gratë dhe burrat zbatimi i strategjisë për SALW-et ose 
indikatorët e përfshirë për të ndjekur ndryshimet e statusit 
të grave dhe burrave (Moser, 2007). Vetëm në Kosovë ka një 
listë të indikatorëve monitorues dhe vlerësues të projektuar 
për vlerësimin e arritjeve të strategjisë, por asnjëri prej tyre 
nuk është i ndarë sipas gjinisë. 

Problematikat kryesore të politikave

Efektet e 
diferencuara

sipas  gjinisë

Dhuna në 
familje

Gjinia dhe
kërkesa, 
burrëria

mospërputhjet

në sjellje

Pjesëmarrja e 
balancuar 

bosnjë-
Hercegovina

(2013-2016)

Prania e armëve të 
zjarrit kontribuon në 
dhunën në familje.

kosova

 (2013-2016)

mali i Zi

(2013-2018)

Serbia

(2010 -2015)

Ish-Republika 
Jugosllave e 
maqedonisë

(2005)
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kutia 4 iniciativat e Reja

Pavarësisht tendencave mbizotëruese në strategjitë 
për kontrollin e SALW-ve se çështjet gjinore janë 
kryesisht të papërfillura, duket se ndërgjegjësimi 
rreth nevojës për të inkorporuar perspektivën gjinore 
në përgjigjet strategjike ndaj sfidave me SALW-et 
po rritet vazhdimisht. Janë ndërmarrë përpjekje 
sporadike por novatore për të përfshirë perspektivën 
gjinore në masa dhe aktivitete, kryesisht në Bosnjë-
Hercegovinë, dhe në Kosovë në një shkallë më të ulët.  
Edhe pse u paraqitën në diskutimet e mësipërme, po i 
përmbledhim shkurtimisht.  

Strategjia për Kontrollin e SALW-ve në Bosnjë-
Hercegovinë 2013-2016 vërteton përpjekjet e 
bëra për integrimin e çështjeve gjinore, edhe pse 
të kufizuara dhe të pjesshme.   Për sa i përket 
angazhimit, "dokumenti strategjik thekson çështjen 
e mbështetjes dhe asistencës për viktimat e SALW-ve, 
rëndësinë e një qasjeje të barabartë ndaj meshkujve 
dhe femrave në procesin e zbatimit të mekanizmave 
të përshtatshëm të kontrollit". Gjithashtu, objektivi 
që ka të bëjë me bashkëpunimin me OJQ-të dhe me 
bashkëpunimin ndërkombëtar e rajonal thekson se 
"vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet përdorimit 
të armëve në rastet e dhunës në familje, si dhe 
ndikimeve të ndryshme që armët kanë te burrat dhe 
gratë" (f. 16). Janë planifikuar disa aktivitete për t'iu 
përgjigjur problematikave gjinore:  

1. Kryerja e një studimi mbi peshën që SALW për-
faqëson për Bosnjë-Hercegovinën, i cili do të marrë 
parasysh ndikimin e ndryshëm që armët kanë te 
burrat dhe gratë.

2. Metodologjia kërkimore për hartëzimin dhe 
identifikimin e viktimave të SALW-ve do të marrë 
parasysh nevojat e ndryshme të viktimave femra dhe 
meshkuj dhe do të garantojë një qasje dhe trajtim të 
barabartë të femrave dhe meshkujve. 

3. Gjatë trajnimit për menaxhimin e municioneve 
dhe të armatimeve shpërthyese, do t'i jepet përparësi 
përfshirjes së balancuar të personelit femra dhe 
meshkuj. 

Strategjia e rishikuar në vitin 2016 paraqet plane për 
krijimin e mbledhjes së koordinuar ndërsektoriale 
dhe për regjistrimin e të dhënave për rastet e dhunës 
në familje të kryera me armë zjarri. Kjo përcaktohet 
në objektivin që lidhet me reduktimin e SALW-ve të 
jashtëligjshme dhe në nënobjektivin që i referohet 
monitorimit të të dhënave statistikore për SALW-et 
dhe municionet. 

Në misionin e saj, Strategjia për Kontrollin 
dhe Grumbullimin e SALW-ve në Kosovë, 
pohon se një nga objektivat e strategjisë është të 
nxisë pjesëmarrjen e grave (shoqërisë civile dhe 
grupeve të tjera) në zhvillimin dhe zbatimin e 
politikave për kontrollin e SALW-ve, strategjitë 
për parandalimin e dhunës dhe çarmatimin. 
Sidoqoftë, kjo dispozitë e përgjithshme ka të bëjë 
shumë pak me aktivitetet dhe masat konkrete të 
planifikuara nga dokumenti. 

haRtëzimi i faktoRëve 
mundësues

Në Bosnjë-Hercegovinë, procedura e zhvillimit të 
politikave publike, kërkon zhvillimin e konsultimeve 
me autoritete të tjera përgjegjëse shtetërore. 
Rrjedhimisht, Agjencia për Barazinë Gjinore u përfshi 
në seminaret parapërgatitore për zhvillimin dhe në 
fazat e mëvonshme për rishikimin e strategjisë për 
SALW-et. Gjatë këtij procesi, agjencia sugjeroi disa 
pika dhe bëri komente për integrimin e perspektivës 
gjinore në draft dokumentin që u miratua më 
vonëi. Njëkohësisht, ndërgjegjësimi i presidentit të 
bordit koordinues për kontrollin e SALW-ve për sa i 
përket detyrimit për integrimin e çështjeve gjinore 
të përcaktuar nga Plani i Veprimit për Barazinë 
Gjinore dhe detyrimit të autoriteteve shtetërore për 
të kontribuuar në avancimin e barazisë gjinore, 
lehtësoi përfshirjen e propozimeve me ndjeshmëri 
gjinore. Qasja proaktive e Agjencisë për Barazinë 
Gjinore gjithashtu luajti rol në lehtësimin e procesit. 
E fundit, por jo për nga rëndësia, dokumenti i 
strategjisë në vetvete, thekson se "rëndësia e një 
qasjeje të barabartë ndaj meshkujve dhe femrave në 
procesin e zbatimit të mekanizmave të përshtatshëm 
të kontrollit" është një nga parimet e përdorura në 
zhvillimin e strategjisë. 
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3.1.7  Sfidat e pOlitikbërjeS me 
ndjeShmëri gjinOre të 
mbëShtetur në fakte

Pavarësisht hapave fillestarë të ndërmarrë për integrimin e 
një perspektive gjinore në kuadrot për kontrollin e SALW-
ve, tendencat mbizotëruese tregojnë prioritizim të ulët të 
problematikave gjinore në përgjithësi, në politikbërjen për 
SALW-et. Klasifikimi i kryer në fillim të këtij kapitulli tregon 
se një integrim gjinor i rëndësishëm, por gradual, po ndodh 
vetëm në Bosnjë-Hercegovinë dhe është kufizuar më tej në 
dokumentin e rishikuar. Kjo vlen më pak në rastin e Kosovës 
ku duken qartë disa dispozita të caktuara me rëndësi për 
çështjet gjinore, edhe pse ndikimi i tyre nga aktivitetet nuk 
është i dukshëm.  Në kuadrot strategjikë për SALW-et në Mal 
të Zi, Republikën e Serbisë dhe në Ish-Republikën Jugosllave 
të Maqedonisë, nuk ka filluar ende puna me impakt gjinor.

Prioritizimi i ulët i çështjeve gjinore merr forma të ndryshme:
 
 1.  Rrallë ndërmerren angazhime të shprehura ndaj 

integrimit të çështjeve gjinore si një strategji 
gjithëpërfshirëse për avancimin e barazisë gjinore. 
Edhe kur problematikat gjinore përmenden, si në 
rastin e Bosnjë-Hercegovinës dhe Kosovës, integrimi 
i çështjeve gjinore nuk kuptohet si proces sistematik 
i shndërrimit të shqetësimeve dhe eksperiencave të 
grave dhe burrave në dimension integral të hartimit, 
zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të politikave dhe 
programeve" (ECOSOC, 1997). Gjinia nuk pozicionohet 
si një parim gjithëpërfshirës që prek ekspozimin e 
grave dhe burrave ndaj rreziqeve të lidhura me SALW-
et dhe formëson sjelljen dhe praktikat ndaj SALW-ve, 
por edhe politikat reaguese. Edhe pse angazhimi 
zyrtar për arritjen e integrimit gjinor nuk është 
parakushti i vetëm për reagimin gjinor të politikave 
për SALW-et, është e qartë se kur ka pasur angazhim ai 
ka formësuar pjesërisht objektivat dhe aktivitetet. 

 2.  Të dhënat e ndara sipas gjinisë nuk jepen në asnjë 
prej dokumenteve strategjikë. Mungesa e të dhënave 
të ndara sipas gjinisë ka disa ndikime të mëtejshme 
mbi mundësinë e integrimit të çështjeve gjinore në 
reagimin me politika.  Kjo i bën të padukshme efektet 
shumë të diferencuara të SALW-ve dhe problematikat 
gjinore të diskutuara në seksionin e mëparshëm 
kryesisht dhe shpeshherë kalojnë pa u vënë re. 

 3.  Nuk ka	të	dhëna	për	përdorimin	e	analizave	
gjinore të sfidave të lidhura me SALW-et. Për shkak 
të kësaj, roli që luajnë çështjet gjinore në formësimin 
e sjelljeve dhe praktikave ndaj SALW-ve, si edhe 

rreziqet specifike me baza gjinore, nuk shihen si të 
rëndësishëm për sfidat e lidhura me SALW-et, çka si 
rrjedhim ngadalëson prioritizimin e tyre në politika. 
Duke qenë se modelet gjinore nuk po diskutohen ose 
sfidohen në politikat reaguese, rezultati përfundimtar 
i mungesës së të dhënave të ndara sipas gjinisë dhe 
i analizave gjinore mund të çojë në "normalizim" 
të mëtejshëm dhe në riprodhim të tendencave 
ekzistuese. Më tej, po riprodhohet ndërgjegjësimi i ulët 
mbi ndërveprimin mes gjinisë dhe SALW-ve, ndërkohë 
që nevoja për të trajtuar problematikat gjinore 
nuk shihet si një mënyrë për të rritur efikasitetin e 
përgjithshëm të përpjekjeve për kontrollin e SALW-ve.  

 4.  Duke qenë se çështjet gjinore mungojnë ose 
anashkalohen në analizat e situatave, ato kanë pasur 
shumë pak ndikim, për të mos thënë aspak, mbi 
mënyrën se si përcaktohen qëllimet dhe objektivat. 
Duke vepruar kështu, problematikat gjinore të 
diskutuara në seksionin e mëparshëm kalojnë 
tërësisht pa u vënë re dhe si rrjedhim nuk trajtohen 
në reagimet strategjike ndaj përhapjes së SALW-ve 
në rajonin e Evropës Juglindore.  Një qasje e tillë nxit 
idenë se të gjithë qytetarët kanë të njëjtat nevoja 
sigurie dhe nuk arrin të njohë dallimet që ekzistojnë 
ndërmjet tyre. Kjo theksohet edhe nga supozimi se 
të gjitha nevojat për siguri mund të trajtohen dhe të 
përmbushen përmes të njëjtës seri masash, në mënyrë 
uniforme dhe neutrale ndaj gjinisë, e cila rrjedhimisht 
justifikon mungesën e problematikave gjinore në 
mesin e qëllimeve dhe objektivave. Mënyrat praktike 
në të cilat gjinia formëson kërkesën për armë zjarri 
diferencon efektet mbi gratë dhe burrat dhe i ekspozon 
ata ndaj formave specifike të dhunës me armë, të cilat 
kërkojnë ndërhyrje specifike dhe rrallë janë objekt 
politikash. Në vend të një qasjeje sistematike ndaj 
sfidave të lidhura me çështjet gjinore, ka vetëm dëshmi 
të dëgjuara për gjurmimin e përpjekjeve në zhvillim. 
Rrjedhimisht, në kushtet e mungesës së indikatorëve 
të ndarë sipas gjinisë dhe të instrumenteve të 
përshtatshme të monitorimit dhe vlerësimit, në planet 
e veprimit parashikohen vetëm përpjekje sporadike 
për trajtimin praktik të çështjeve gjinore për sa i 
përket SALW-ve. Në këtë aspekt, "eksperienca ka 
treguar se, kur angazhimet për çështjet gjinore...nuk 
bëhen të matshme përmes përdorimit të indikatorëve, 
nuk monitorohen dhe nuk janë përgjegjësi e veçantë e 
askujt, ato rrallë zbatohen. Në kontekstin e PKV-së për 
armët e vogla, më tej, mund të përbëjë problem fakti 
që pak prej zyrtarëve përgjegjës për monitorimin dhe 
zbatimin e tij të jenë ekspertë të çështjeve gjinore ose 
të aftë për të përdorur indikatorë në mënyrë të atillë 
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që u përgjigjen problematikave gjinore" (Bastick dhe 
Valasek, 2014, f. 54).

 5.  Duke pasur parasysh që buxhetet për zbatimin e 
planeve të veprimit nuk përcaktohen në dokumentet 
e disponueshme, pa kërkime të mëtejshme është e 
pamundur të dilet në përfundime të sakta nëse këto 
përpjekje fillestare të lidhura me çështjet gjinore janë 
shoqëruar me financim të përshtatshëm për zbatimin 
e tyre. Gjithashtu, nuk ka prova për forma të tjera të 
buxhetimit me ndjeshmëri gjinore. 

 6.  Si përfundim, ekziston një tendencë sipas së cilës 
puna	për	barazinë	gjinore	shihet	vetëm	si	pjesë	e	
bashkëpunimit	ose	pjesëmarrjes	së	organizatave	
të shoqërisë civile. Ndërkohë që kjo përbën një njohje 
të punës katalizatore të shoqërisë civile, veçanërisht të 
OJQ-ve të grave, aspekti gjinor i kontrollit të SALW-ve 
nuk duhet të kufizohet në fusha të caktuara, por të jetë 
i hapur ndaj aktorëve të politikave dhe veçanërisht 

ndaj grupeve të interesit. Po kështu, praktikat e mira 
të bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile 
dhe me institucionet e barazisë gjinore duhet të 
përshkallëzohen.

 7.  Praktikat në zhvillim, edhe pse të rëndësishme, 
përbëjnë një qasje të ngadaltë që mjaftohet me 
përmendjen shkarazi të grave dhe çështjeve gjinore, 
larg qasjes së artikuluar dhe gjithëpërfshirëse që 
nevojitet për të trajtuar natyrën e shumëfishtë 
të marrëdhënies ndërmjet çështjeve gjinore dhe 
SALW-ve. Për shkak të të gjitha sfidave të hasura 
gjatë përpjekjeve për t'i vendosur çështjet gjinore 
në axhendën e kontrollit të SALW-ve, si edhe 
për shkallëzimin e problemit, është akoma më e 
rëndësishme të përmirësohen dhe përshkallëzohen 
praktikat më të mira në zhvillim dhe të konsiderohet 
si urgjente çështja e integrimit të barazisë gjinore në 
kuadrot për kontrollin e SALW-ve.

kutia 5  të dhënat e ndaRa 
siPas gjinisë

Mospërdorimi i të dhënave të ndara sipas 
gjinisë në analizimin e situatës është një 
çështje e shumanshme. Praktikat dhe procedurat 
ekzistuese administrative të mbledhjes së të 
dhënave nuk ofrojnë gjithnjë të tilla të dhëna. 
Kur të dhënat ekzistojnë, ato nuk përpunohen 
ose publikohen rregullisht, në mënyrë që ta bëjnë 
aspektin gjinor të dukshëm. Në anën tjetër, këto 
sfida të vazhdueshme në marrjen e të dhënave 
të ndara sipas gjinisë tregojnë prioritizimin ose 
ndërgjegjësimin e ulët mbi rolin e gjinisë si faktor 
në politikbërje. Edhe pse shkon përtej qëllimit 
të këtij raporti, këto sfida gjithashtu mund të 
lidhen me një sfidë më të madhe të avancimit 
të një qasjeje të bazuar në fakte në kuadrot për 
kontrollin e SALW-ve. Një tipar i përbashkët i 
strategjive për SALW-et është fakti se aspektet që 
kanë të bëjnë me sigurinë e njerëzve dhe sfidat e 
lidhura me përhapjen e armëve përshkruhen në 
përgjithësi në vend që të artikulohen në detaje. 

Kjo krijon përshtypjen se përpjekjet strategjike 
për të frenuar problemin e përhapjes së armëve, 
veçanërisht për sa i përket dhunës me armë, nuk 
bazohen në të dhëna të mjaftueshme, çka përbën 
një tendencë përsëritëse dhe të përhapur (OBSH, 
UNODC, 2014, f. 25). Për sa i përket çështjeve 
gjinore, nevojiten më tepër kërkime për të parë 
nëse përdorimi i ulët i të dhënave të ndara sipas 
gjinisë lidhet në ndonjë mënyrë ose nëse reflekton 
llojin e procesit të politikave, duke përfshirë 
përbërjen e grupit të punës dhe pjesëmarrjen 
e pamjaftueshme të specialistëve të çështjeve 
gjinore (Cukier, 2009).  

Sidoqoftë, është e qartë se komisionet e SALW-
ve gjithashtu po hasin vështirësi për shkak të 
mungesës së të dhënave, gjë që pranohet edhe 
në planet e tyre të veprimit (për shembull, 
disa strategji parashikojnë të ndërmerren disa 
veprime për sa i përket kërkimit ose mbledhjes 
së të dhënave). Ekziston një nevojë urgjente 
për të trajtuar problemin e të dhënave të 
pamjaftueshme.
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3.2  kuAdri Ligjor për SALW-
et: rëndëSiA e LuftëS 
kundëR dhunës në 
familje

Sa i përket problematikave të politikave gjinore të përshkruara 
në kapitullin 2, kuadrot ligjorë të vendeve të Evropës Juglindore 
për kontrollin e SALW-ve janë parë kryesisht në drejtim të 
përgjigjes së tyre ndaj ndikimit të armëve të zjarrit në dhunën 
në familje dhe në dhunën kundër grave. Ligjet aktuale për 
armët e zjarrit, me përjashtim të dhunës në familje, thuajse 
nuk identifikojnë fare faktorët e tjerë thelbësorë gjinorë që 
luajnë rol në formësimin e rreziqeve dhe sjelljeve të lidhura me 
SALW-et, të tilla si ndërthurja e gjinisë dhe moshës, e cila do të 
diskutohet më vonë.

Lidhur me dhunën në familje, akte të ndryshme ligjore 
janë miratuar për të trajtuar dhe rregulluar rreziqet që 
lidhen me praninë e SALW-ve në kontekstin e dhunës në 
familje dhe të dhunës nga partneri intim, kryesisht përmes 
rregullimit	të	zotërimit	të	armëve	nga	persona	civilë.  
Edhe pse mishërojnë një sërë masash praktike, siç edhe 
dokumentohet nga hulumtimet e mëparshme (Cukier, 
2002; Dokmanović, 2007; Shaw, 2013; KKA, 2015), qasjet 
mbizotëruese të ndërhyrjeve ligjore në këtë drejtim janë:

 1.  Kufizimi i aksesit tek armët e zjarrit për personat 
e përfshirë në dhunën në familje përmes 
kushtëzimeve ligjore dhe kritereve të zotësisë, të 
nevojshme për të marrë një leje për armë zjarri,

 2.  Heqja e armëve të zjarrit dhe revokimi i lejes për 
armë zjarri, kur dhuna në familje ndodh dhe armët e 
zjarrit janë në zotërim.

3.2.1  dhuna në familje Si faktOr 
kufizueS i dhënieS Së lejeve për 
armë zjarri 

Sa i përket rregullimit të armëmbajtjes, ligjet për armët e 
zjarrit në Evropën Juglindore përcaktojnë një sërë kriteresh 
të detyrueshme zotësie për dhënien e autorizimeve për 
blerjen, mbajtjen dhe/ose përdorimin e armëve të zjarrit. 
Kushtet e dhënies së lejes zakonisht përfshijnë shtetësinë, 
kufirin e moshës, të mos ketë precedentë penalë, certifikatën 
shëndetësore, nevojë të qenësishme/arsye të justifikueshme dhe 
njohuri teorike dhe praktike të përdorimit të armëve të zjarrit.

Megjithëse tashmë janë të njohura lidhjet mes armëve të vogla 
dhe dhunës në familje, dispozitat e parashikuara në ligjet për 
armët e zjarrit në Evropën Juglindore tregojnë ndryshime të 

dukshme në aspektin se si ato i referohen dhunës në familje 
dhe përkufizimit ligjor të një incidenti të dhunës në familje, që 
është përcaktuar si parakusht për kufizimin e aksesit tek armët 
e zjarrit.  Kjo pasqyron si mënyrën e të kuptuarit të rrezikut 
të veçantë vdekjeprurës, ashtu edhe prioritetet e politikave 
të caktuara për çështjen, dhe gjithashtu ka një ndikim të 
drejtpërdrejtë në nivelin e mbrojtjes së parashikuar.

Në këtë drejtim, ndërhyrjet me qëllim kufizimin e aksesit tek 
armët e zjarrit, pra, kufizimin e dhënies së autorizimeve për 
të blerë dhe zotëruar armë zjarri, ndryshojnë kryesisht në 
mënyrën se si ato i referohen dhunës në familje dhe mund të 
klasifikohen në dy grupe:

 •  Arsyet për kufizimet e aksesit tek armët e zjarrit janë të 
lidhura në mënyrë të qartë me ngjarjet ose historikun 
penal të dhunës në familje ose duke iu referuar 
kontekstit familjar (dhe/ose marrëdhënieve familjare 
problematike),

 •  Kufizimet janë të bazuara në historikun penal të 
aplikantit dhe dhuna në familje përfshihet vetëm në 
mënyrë indirekte, pasi ajo përbën vepër penale e cila 
ndiqet ex officio dhe për këtë arsye ajo përfaqëson një 
shkak për refuzimin e dhënies së autorizimit për leje.  

Për shkak të reformave të fundit ligjore, shumica e vendeve dhe 
territoreve në këtë rajon janë pjesë e grupit të parë, legjislacioni 
në fuqi i të cilave merr në konsideratë dhunën në familje. 

 •  Në Shqipëri, ligji "Për armët" (2014) kërkon që një 
person, në mënyrë që të jetë "përfitues i një prej llojeve të 
autorizimeve, duhet që të mos ketë qenë i evidentuar për 
raste të veprës penale të dhunës në familje" (neni 34).

 •  Në Bosnjë-Hercegovinë, pavarësisht nga sistemi i 
decentralizuar i rregullave, masat ligjore tregojnë 
ngjashmëri të konsiderueshme dhe kjo është në 
përgjithësi e nevojshme që autorizimi të jepet nëse nuk 
ka rrethana që tregojnë se një armë mund të keqpërdoret 
për shkak të raporteve problematike në familje. 

 •  Ligji "Për armët" i Kosovës (2015) përcakton se 
"pëlqimi për të blerë një armë zjarri nuk mund t'i 
lëshohet një personi, nëse ai/ajo paraqet rrezik për 
veten e tij/saj, rendin publik dhe sigurinë publike" 
(neni 7). Rrethanat që tregojnë se armët e zjarrit mund 
të keqpërdoren për dhunë në familje konsiderohen si 
rrezik për rendin dhe sigurinë publike (neni 10).

 •  Në Malin e Zi, ligji "Për armët" (2015) kërkon që, për të 
marrë një armë zjarri personi nuk duhet të jetë dënuar 
me vendim të formës së prerë për vepra penale kundër 
martesës dhe kundër familjes, dhe nuk duhet të jetë 
dënuar me vendim të formës së prerë për kundërvajtje 
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që lidhen me elemente të dhunës në familje. Për më 
tepër, është kusht që të mos ekzistojnë rrethana të 
marrëdhënieve problematike në familje, të cilat mund 
të çojnë në keqpërdorimin e armëve të zjarrit. 

 •  Ligji "Për armët dhe municionet" (2015) në Serbi 
përcakton se, për të marrë një armë personi nuk duhet 
të ketë '"s dënime me vendim të formës së prerë me 
burg për krime kundër martesës dhe familjes ose hetime 
të hapura për akte të tilla kriminale, dhe, gjatë katër 
viteve të fundit, as dënime për kundërvajtje për të cilat 
është shpallur dënimi me burg dhe as hetime të hapura 
për shkelje të rendit dhe qetësisë publike, dhe as për 
vepra penale të parashikuara në këtë ligj" (neni 11).  
Njëkohësisht, është e nevojshme që sjellja e personit të 
mos tregojë se ai/ajo përbën kërcënim për veten e tij/
saj apo për njerëzit e tjerë dhe për rendin dhe qetësinë 
publike, e cila duhet të vërtetohet nga verifikimi i sigurisë 
në vendbanimin ose vendin e tij/saj të punës. (neni 11).  

 •  Ligji "Për armët" (2010) në fuqi në Ish-Republikën 
Jugosllave të Maqedonisë nuk i referohet 
drejtpërsëdrejti dhunës në familje, por zotërimi i një 
arme kërkon që të mos ekzistojnë rrethana që tregojnë 
se arma mund të keqpërdoret, sidomos kur personi 
është regjistruar në regjistrin e organit kompetent për 
marrëdhënie problematike në familje" (neni 12).

Vetëm ligji i Moldavisë "Për regjimin e armëve të zjarrit dhe 
municionet për përdorim civil" (2012) nuk përmban referenca 
të qarta për dhunën në familje.

Dallimet mes masave ligjore për dhunën në familje mund të 
vërehen edhe te fazat e një procesi hetimor që përbëjnë arsye 
për refuzimin e autorizimit për zotërim të armëve të zjarrit, të 
cilat mund të sjellin pasoja të rënda për sigurinë, veçanërisht për 
shkak të natyrës komplekse të dhunës në familje. Në këtë aspekt, 
ligjet e Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës dhe Malit të 
Zi përcaktojnë se fakti që armët e zjarrit mund të keqpërdoren 
për dhunë	në	familje duhet të konsiderohet si arsye për të 
mos e dhënë pëlqimin për autorizim. Në Moldavi, Serbi dhe në 
Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, fakti se një person 
ka marrë një dënim të formës së prerë ose se hetimet kanë 
filluar përbën arsye për të mos e dhënë pëlqimin për autorizim. 
Mosdhënia e pëlqimit kërkohet edhe në rastin kur personi përbën 
kërcënim për veten ose për njerëzit e tjerë dhe për rendin publik.

3.2.2  dhuna në familje dhe heQja e 
armëve të zjarrit 

Ndërsa masat e përshkruara më lart ndalojnë aksesin tek 
armët e zjarrit për persona me precedentë penal, një tjetër 

drejtim i masave ligjore që synon reduktimin e rrezikut të 
keqpërdorimit të armëve të zjarrit brenda kontekstit familjar 
ka të bëjë me pezullimin e lejes ose konfiskimin e armëve të 
zjarrit nëse dhuna në familje ndodh. 

Në shumicën e ligjeve për armët, arsyet për heqjen e 
armëve të zjarrit ose për heqjen/pezullimin e lejes janë të 
përkufizuara në përgjithësi si shkelje ose mosrespektim 
i kushteve për marrjen e lejes, që e bën një person të 
papërshtatshëm për të. Në këtë aspekt, kryerja e dhunës 
në familje paraqet arsye, edhe pse më së shumti nuk është 
qartësisht e përmendur, pasi konsiderohet si pjesë e veprave 
penale në përgjithësi. 

Vetëm ligji "Për armët" në Malin e Zi në mënyrë të qartë i 
referohet dhunës në familje dhe i jep të drejtë Ministrisë së 
Punëve të Brendshme që, nëse rrethanat tregojnë se "armët 
mund të keqpërdoren... sidomos për shkak të... marrëdhënieve 
problematike në familje, armët, municionet dhe dokumentet e 
armëve do të bllokohen menjëherë, edhe përpara se sa hetimet 
për veprën penale, kundërvajtjen ose shkeljen administrative të 
jenë përmbyllur, dhe do mbahen të bllokuara deri sa hetimet të 
përmbyllen, në mënyrë që të ndërmerren masa për mbrojtjen 
kundër	dhunës	në	familje ose për mbrojtjen e rendit publik, 
të cilat duhet të zbatohen pa vonesë, ndërsa nevojitet që faktet 
në bazë të të cilave merret vendimi për bllokimin e armëve të 
jenë të paktën rrethanore" (neni 50).

Për sa i përket dhunës në familje, masat për rreziqet që 
lidhen me praninë e SALW-ve rregullohen edhe me akte të 
tjera ligjore. Ligjet për policinë në përgjithësi e autorizojnë 
policinë që të kryejë kontrolle sigurie apo kërkime për sende, 
për shembull, armë, dhe përkohësisht t'i bllokojë ato kur kjo 
është e domosdoshme për mbrojtjen e sigurisë publike ose 
nëse rrethanat sugjerojnë se sendi mund të përdoret për 
të kryer një vepër penale ose kundërvajtje. Për shembull, 
ligji për policinë në Kosovë e autorizon policinë të kryejë 
kontrolle parandaluese "për të bllokuar armë ose sende të 
tjera që mund të paraqesin rrezik të pashmangshëm për jetën 
ose pasurinë apo për të parandaluar aktivitetet që mund të 
paraqesin rrezik të pashmangshëm për jetën ose pasurinë" 
(neni 22).  Dispozita me kompetenca të ngjashme policore 
janë të pranishme në të gjitha ligjet në rajon.

Përtej kësaj, kodet e procedurës penale autorizojnë prokurorët 
ose punonjësit e policisë për ndërmarrjen e kontrolleve 
të objekteve ose personave me qëllim parandalimin e një 
kërcënimi të drejtpërdrejtë dhe serioz ndaj personave apo 
pasurisë. Për shembull, Kodi i Procedurës Penale i Malit të 
Zi përcakton se "punonjësit e autorizuar të policisë mund 
të kryejnë kontrollin e personave kur janë në zbatim të një 
urdhri për arrestimin ose ndalimin e detyrueshëm, në qoftë 
se ekziston dyshimi se personi zotëron armë ose mjete të 
rrezikshme, ose në qoftë se ekziston dyshimi se personi do të 
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hedhë, fshehë ose shkatërrojë sendet që duhet të merren prej 
tij/saj si provë në një hetim penal". (neni 83).

3.2.3  ligjet kundër dhunëS në familje 
dhe SalW

Në legjislacionin kundër dhunës në familje, i miratuar 
përgjithësisht kohët e fundit në të gjithë rajonin, ka edhe 
përpjekje të dukshme për të trajtuar ndërlidhjen mes dhunës 
në familje dhe armëve të zjarrit dhe për të siguruar masa për 
shmangien ose zbutjen e rreziqeve që lidhen me praninë e 
armëve të zjarrit në kontekstin e dhunës në familje.  Tendenca 
dominuese është që t'i japë precedencë heqjes së armëve, 
duke e inkuadruar këtë si një masë mbrojtëse. Megjithatë, 
këto përpjekje nuk janë as të njëjta dhe as të pranishme në të 
gjithë rajonin, dhe miratimi i ligjeve për dhunën në familje nuk 
është universal (për shembull, Republika e Serbisë). 

 •  Për shembull, në ligjin e Shqipërisë për masat ndaj 
dhunës në marrëdhëniet familjare, në kapitullin që i 
referohet masave mbrojtëse thuhet se mbrojtja kundër 
dhunës në familje, mes të tjerave, do të sigurohet "duke 
urdhëruar organet zbatuese të ligjit që të bllokojnë çdo 
armë që i përket autorit, të zbuluara gjatë kontrollit 
policor, ose duke e urdhëruar autorin që të dorëzojë 
çdo armë që i përket atij". Njëkohësisht, përcaktohet se 
nëse armët janë bllokuar, ato mund të kthehen vetëm 
pas mbarimit të urdhrit të mbrojtjes dhe marrjes së 
një vendimi gjyqësor. Gjithashtu, në qoftë se arma 
është bllokuar dhe personi ka një autorizim për armën, 
gjykata njofton autoritetin përkatës administrativ ose 
pezullon autorizimin e armës derisa të mbarojë urdhri i 
mbrojtjes (neni 10).

 •  Në ligjin e Moldavisë për parandalimin dhe luftën 
kundër dhunës në familje, në fuqi që nga viti 2008, 
armët e zjarrit përmenden në nenin referuar 
masave të mbrojtjes, ku përcaktohet se gjykata, 
brenda 24 orëve nga marrja e kërkesës, nxjerr 
urdhrin e mbrojtjes për të ndihmuar viktimën, duke 
ndaluar agresorin të mbajë ose përdorë armë zjarri. 

 •  Në ligjin për mbrojtjen nga dhuna në familje në 
Kosovë, bllokimi i armëve të zjarrit dhe armëve 
të tjera është përcaktuar si një masë e veçantë 
konfiskuese për arsye mbrojtjeje. Në këtë aspekt, 
konfiskimi i sendeve "me anë të të cilave është 
kryer akti i dhunës apo i sendeve me anë të të 
cilave dyshohet se akti i dhunës mund të përsëritet 
vendoset me qëllimin për të mbrojtur personin 
kundër të cilit është ushtruar dhuna në familje" 
(neni 10). Në bazë të ligjit për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga dhuna në familje në Ish-Republikën 

Jugosllave të Maqedonisë, punonjësi i policisë është 
i autorizuar të bllokojë armën dhe lejen, në mënyrë 
që të heqë një kërcënim të drejtpërdrejtë dhe serioz 
për jetën dhe integritetin fizik të viktimës. Bllokimi 
i armëve të zjarrit dhe armëve të tjera është 
përcaktuar edhe si një masë mbrojtëse.

 •  Ligji për mbrojtjen nga dhuna në familje në Malin 
e Zi nuk i referohet në mënyrë të qartë armëve të 
vogla, por, bazuar tek ndërhyrjet emergjente (neni 
10), ligji thekson se "pas marrjes së një raporti mbi 
rastet e dhunës, policia merr masa të menjëhershme 
për të mbrojtur viktimën, në përputhje me këtë ligj 
dhe ligjet e tjera që rregullojnë funksionet e policisë, 
procedurat ndaj kundërvajtjeve, procedurat ndaj 
veprave penale dhe mbrojtjen e dëshmitarëve". 

 •  Në Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, ligji për 
parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje 
parashikon heqjen e armëve të zjarrit si një përpjekje 
për të minimizuar rrezikun në rastet e dhunës në 
familje (2015). Në nenin 29 përcaktohet se punonjësit 
e policisë "konfiskojnë përkohësisht armët e autorit të 
veprës penale dhe iniciojnë procedurat në përputhje 
me ligjin për heqjen e armëve, të armëve të koleksionit 
apo lejes për mbajtjen e armëve".

 •  Në Bosnjë-Hercegovinë, armët e zjarrit nuk 
përmenden as në ligjin në fuqi në Federatën e 
Bosnjë-Hercegovinës dhe as në ligjin në fuqi në 
Republikën Sërbska. 

Përveç kësaj, instrumente të tilla, si protokollet në rastet e 
dhunës në familje, pranojnë nevojën për të shqyrtuar rreziqet 
në lidhje me praninë e armëve të zjarrit. Për shembull, 
Protokolli i Veçantë për Sjelljen e Punonjësve të Policisë në 
Rastet e Dhunës në Familje dhe të Dhunës së Partnerëve 
Intimë kundër Grave në Serbi thekson se rastet e dhunës në 
familje paraqesin rrezikshmëri të lartë si për viktimat, ashtu 
edhe për punonjësit e policisë. Në këtë aspekt, punonjësit e 
policisë janë të detyruar të bëjnë një "vlerësimin të rreziqeve 
të mundshme për sigurinë e tyre, si edhe atë të viktimës, dhe 
të marrin të gjitha masat e nevojshme dhe hapat e duhur 
paraprakë për garantimin e sigurisë".  Prania e armëve 
renditet e para ndër rreziqet më të zakonshme në rastet e 
dhunës në familje (Protokolli 2011, f. 11). Protokolli ofron 
gjithashtu udhëzime të hollësishme për punonjësit e policisë 
se si duhet vepruar në momentin e mbërritjes në vendin e 
ngjarjes. Punonjësit e policisë janë të detyruar të verifikojnë 
nëse ndonjë prej anëtarëve të familjes zotëron armë apo ka 
mundësinë e aksesit tek armët. Nëse një gjë e tillë rezulton 
e vërtetë, çdo armë konfiskohet përkohësisht dhe fillohen 
procedurat për propozimin e konfiskimit të përhershëm. 
Në rast se konstatohet armëmbajtja e jashtëligjshme, masa 
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të menjëhershme ndërmerren për ta gjetur armën dhe për 
ta konfiskuar atë, duke respektuar dispozitat e Kodit të 
Procedurës Penale. 

Protokolli për Veprimet, Parandalimin dhe Mbrojtjen 
kundër Dhunës në Familje i Malit të Zi detyron punonjësit 
e policisë që të përcaktojnë nëse armët janë të pranishme 
dhe, nëse po, të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore 
për t'i bllokuar ato, pavarësisht nëse ato janë të ligjshme 

apo të jashtëligjshme. Në Ish-Republikën Jugosllave të 
Maqedonisë, në bazë të procedurave për zbatimin e 
masave mbrojtëse për viktimat e dhunës në familje dhe të 
anëtarëve të familjeve të tyre, ndalimi i zotërimit të armëve 
të zjarrit dhe konfiskimi i tyre në përputhje me ligjin për 
armët e zjarrit përcaktohen si masa mbrojtëse. Procedurat 
e vlerësimit të rrezikut detyrojnë punonjësit e policisë që të 
japin informacion nëse një armë është duke u përdorur apo 
mund të përdoret nga një dhunues.

kutia 6 stRategjitë PëR 
mbRojtjen nga dhuna në 
familje dhe salW

Strategjitë për luftën kundër dhunës në familje 
dhe dhunës ndaj grave, të miratuara në pjesën më 
të madhe të rajonit, i prekin shumë pak çështjet e 
SALW-ve si në aspektin e efekteve mbi gratë dhe 
burrat, ashtu edhe mbi pabarazinë gjinore në lidhje 
me pronësinë dhe keqpërdorimin e armëve të zjarrit. 
Ndonëse shumica e strategjive të barazisë gjinore 
dhe të dhunës në familje parashikojnë një grup të 
caktuar masash që synojnë ndryshimin e modeleve 
mbizotëruese gjinore, ato nuk parashikojnë sa 
duhet lidhjen e drejtpërdrejtë mes roleve gjinore dhe 
çështjeve të SALW-ve dhe dhunës me armë, si dhe 
efektet e diferencuara të armëve të zjarrit mbi gratë 
e burrat dhe mekanizmat në të cilët rolet gjinore 
ndikojnë mbi çështjet mbizotëruese të SALW-ve në 
Evropën Juglindore nuk janë trajtuar në mënyrën e 
duhur.

Megjithatë, Programi për mbrojtjen e grave nga 
dhuna në Familje, dhuna nga partnerët intimë 
dhe nga format e tjera të dhunës 2015-2020 i 
Krahinës Autonome të Vojvodinës në Serbi, si edhe 
Strategjia për Mbrojtjen kundër Dhunës në Familje 
dhe Formave të Tjera të Dhunës me Bazë Gjinore 
2008 (e cila i paraprinte Programit), përmbajnë 
rekomandime për përmirësimin e kuadrit ligjor që 
rregullon SALW-et në lidhje me dhunën në familje.  
Një gamë e gjerë e rekomandimeve të parashikuara 

janë:  shtimi i kritereve që duhen plotësuar për 
dhënien e lejes për të blerë, zotëruar dhe mbajtur 
armë zjarri; përfshirja e të gjitha veprave penale, 
si edhe e kundërvajtjeve me elementë dhune, si 
kufizime për marrjen e lejes, pavarësisht nga lloji 
dhe masa e dënimit; masa parandaluese kundër 
një aplikanti ose përfshirja edhe e dënimit penal të 
shtyrë ose të dhënë me kusht në ligjin për armët e 
zjarrit dhe municionet si arsye penguese për dhënien 
e lejes; përmirësimi i kuadrit për bllokimin e armëve 
të zjarrit të një anëtari të forcave të sigurisë kur 
vendosen masa mbrojtje kundër tij apo kur ndaj 
tij aplikohet shtyrja e vendimit penal ose dënimi 
me kusht; përfshirja e njoftimit bashkëshortor dhe 
njoftimi i anëtarëve të tjerë të familjes në lidhje me 
kërkesat e paraqitura për blerjen e armëve të zjarrit; 
dhe krijimi i një regjistri të anëtarëve të klubeve të 
qitjes dhe gjuetisë. 

Disa faktorë të rëndësishëm janë evidentuarii. Procesi 
me pjesëmarrje të gjerë për zhvillimin e politikave 
mundësoi dialogun mes aktorëve të ndryshëm. 
Autori i studimit krahasues, të mbështetur nga 
SEESAC, mbi lidhjet mes zotërimit të armëve të 
zjarrit dhe dhunës në familje mori pjesë në grupin 
e punës dhe kontribuoi me ekspertizën e prodhuar 
nga ky studim. Organizatat e grave ndihmuan në 
zgjidhjet me politika përmes ekspertizës së tyre për 
dhunën në familje dhe përmes përvojës praktike me 
keqpërdorimin e armëve të zjarrit në kontekstin 
e dhunës në familje, ndërsa zyrtarët e zbatimit të 
ligjit paraqitën sugjerimet e tyre për ndryshimet në 
legjislacionin për armët e zjarrit. 
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3.2.4 Sfidat e ndërhyrjeve me pOlitika 

Pavarësisht njohjes së rreziqeve të pashmangshme që lidhen 
me praninë e armëve të zjarrit në kontekstin familjar, ndërhyrjet 
ligjore janë ende të kufizuara sa i përket qëllimit të tyre dhe 
ende nuk arrijnë të adresojnë në mënyrë të përshtatshme 
kompleksitetin e dhunës në familje. Ka disa aspekte të dhunës 

në familje që kufizojnë efikasitetin e ligjeve që rregullojnë armët 
e zjarrit dhe që kërkojnë zgjidhje më specifike.

Praktika e përhapur e kontrollit të detyrueshëm të së kaluarës 
mund të parandalojë në mënyrë efektive blerjen ose mbajtjen 
e armëve nëse ka një dënim të formës së prerë për dhunë në 
familje, si vepër penale ose si kundërvajtje, ose nëse ka të dhëna 
të tjera të sjelljes së dhunshme apo nëse vëmendje e veçantë 
i kushtohet dhunës në familje kur ndërmerret verifikimi i 
sigurisë. Megjithatë, kjo nuk i identifikon plotësisht të gjitha 
rastet e ndodhura të dhunës në familje. Për shembull, "pezullimi 
i të drejtave për përdorimin e armëve pas incidenteve të dhunës 
nga partneri intim dhe përdorimi i vlerësimit të rrezikut për 
vrasjen e partnerit intim mund të ndihmojnë në parandalimin 
e dhunës së mëvonshme, por vetëm nëse rastet denoncohen, 
ndërkohë që në të vërtetë shumë pak prej tyre denoncohen" 
(Shaw, 2013, f. 17).

Siç edhe u theksua më lart, dhuna në familje në shumicën 
e rasteve nuk denoncohet, gjë që pengon efikasitetin e 
ndërhyrjeve me politika dhe kufizon zbatimet e dispozitave 
ligjore. Për shembull, dy studime të kryera në Serbi kanë treguar 
se dhuna në familje denoncohet në polici në më pak se 25 
për qind të rasteve (Nikolic - Ristanovic et al., 2009; Babović, 
Ginić, Vuković, 2010). Kjo është nën mesataren e denoncimit 
të veprave të tjera penale, gjë që vërteton se institucionet 
kompetente më shpesh nuk kanë informacion mbi dhunën dhe, 
rrjedhimisht, nuk mund të veprojnë, duke e bërë efikasitetin e 
masave ligjore për kufizimin e aksesit të abuzuesve tek armët të 
pavlefshëm. 

Për më tepër, edhe kur dhuna denoncohet, politikat e buta 
penale shpesh çojnë në refuzimin e shumicës së akuzave. Për 
shembull, një studim mbi reagimin e sistemit të drejtësisë 
penale ndaj dhunës në familje (Jovanović, Simeunović Pantić, 
Macanović, 2012) tregon se denoncimet hidhen poshtë nga 
prokurorët në 66,7 për qind të rasteve, kryesisht për shkak të 
provave të pamjaftueshme, ndërkohë që shumica e rasteve të 
tilla të refuzuara janë ato që përfshijnë dhunën nga partneri.  Siç 
vërehet nga studimi i vendimeve gjyqësore, pjesa dërrmuese 
janë dënime të pezulluara me kusht (74,3 për qind), ndërkohë 
që vetëm një e pesta e shkelësve dënohet. Në 90,1 për qind të 
rasteve ishin rrethanat lehtësuese ato që ndikuan në vendim, 
ndër të cilat mbizotëruese janë mungesa e dënimeve të 
mëparshme (23,7 për qind) dhe të qenit prind (21,4 për qind) 
(PSRZRP, 2013, f. 10), gjë që tregon një mungesë të të kuptuarit 
të dhunës në familje dhe marrëdhëniet e forcës brenda këtij 
konteksti.

Një analizë e vendimeve gjyqësore në Ish-Republikën Jugosllave 
të Maqedonisë për dënimet e vendosura për ushtrim të dhunës 
në familje tregon "se përdorimi i masave alternative është më 
i shpeshtë për personat e dënuar për dhunën në familje, gjë që 

kutia 7 inkuadRimi i dhunës

Përkundër përpjekjeve të mëdha për të trajtuar 
dhunën në familje, ka një tendencë në kuadrin 
ligjor për SALW-et në rajonin e Evropës Juglindore 
sa i përket mënyrave se si dhuna në familje 
përkufizohet, të cilat ndryshojnë shumë. Ligjet 
në Shqipëri dhe Mal të Zi i referohen në mënyrë 
të qartë dhunës në familje (Shqipëri, ligji "Për 
armët", neni 34, 2014; Mali i Zi, ligji "Për armët", 
neni 13, 2015), ndërsa në Kosovë, dhuna në familje 
përmendet në kuadrin e rrezikut për rendin publik 
dhe sigurinë publike (ligji "Për armët", nenet 
7 dhe 10, 2015). Ligji serb i armëve e përfshin 
dhunën në familje në grupin e krimeve kundër 
martesës dhe familjes (ligji "Për armët", neni 
11, 2015), ndërkohë që Ish-Republika Jugosllave 
e Maqedonisë e përcakton si një marrëdhënie 
shumë problematike, gjë që është e njëjtë edhe në 
shumicën e ligjeve në fuqi në Bosnjë-Hercegovinë. 
Duke pasur parasysh se kjo formë e dhunës 
prek gratë në mënyrë disproporcionale, është 
e domosdoshme të shihet nëse inkuadrime të 
ndryshme sjellin rrjedhimisht edhe masa të 
ndryshme institucionale. Disa përkufizime të 
caktuara mund të zvogëlojnë rëndësinë e vërtetë 
të rreziqeve dhe të injorojnë këtë çekuilibër gjinor 
apo asimetri gjinore të forcës dhe të përgjegjësisë 
mes viktimës dhe dhunuesit, si edhe të injorojnë 
shqetësimet e sigurisë për viktimën (Ignjatović, 
2011, f. 31-32).
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dëshmon se qëllimi i dënimit për këtë kategori personash të 
dënuar më shpesh pritet të arrihet nëpërmjet paralajmërimit 
me anë të kërcënimit me dënim. Kjo tregon se dënimi sistematik 
i autorëve të këtij krimi të veçantë është i njëanshëm dhe jo i 
qëndrueshëm" (Mirceva, Caceva, Kenig, 2014, f. 47).

Njëkohësisht, duhet përcaktuar edhe nëse masat ligjore ndaj 
dhunës në familje, të tilla, si shtyrja e ndjekjes penale, ndikojnë 
në aksesin tek armët e zjarrit dhe rritjen e rrezikut të rezultatit 
vdekjeprurës. E njëjta gjë duhet bërë edhe për disa tendenca të 
përgjithshme të procedurave juridike ndaj dhunës në familje, 
të tilla, si tërheqja e shpeshtë e grave nga proceset gjyqësore 
apo dhënia e paralajmërimeve të thjeshta nga ana e policisë për 
incidentet e dhunës në familje, që në fakt në disa raste është 
edhe forma mbizotëruese e veprimit policor. Sipas të dhënave 
nga Avokati i Popullit i Krahinës së Vojvodinës, në vitin 2015, 
nga 8133 kërkesa për ndërhyrjen e policisë për mbrojtje nga 
dhuna në familje, paralajmërimet ishin masa më e shpeshtë e 
marrë nga punonjësit e policisë. Në këtë mënyrë ishin zgjidhur 
77 për qind e incidenteve.

Të dhënat e mbledhura nga SEESAC, në bashkëpunim edhe 
me komisionet e SALW-ve në Evropën Juglindore, tregojnë 
se dhuna në familje rrallë përdoret si arsye për kufizimin e 
lejeve për armë zjarri. Për shembull, në Bosnjë-Hercegovinë, 
gjatë periudhës 2011-2015, vetëm 3,3 për qind e numrit të 
përgjithshëm të lejeve të refuzuara lidhej me arsyen e dhunës 
në familje.  Në Malin e Zi, gjatë së njëjtës periudhë, nuk ka pasur 
raste në të cilat autorizimi për leje është refuzuar për shkak 
të dhunës në familje. Ndërkohë, të dhënat e paplota në vendet 
dhe territoret e tjera pengojnë njohjen e plotë të praktikave 
mbizotëruese. Fakti se dhuna në familje përbën vetëm një 
pjesë të vogël të arsyeve për refuzimin e autorizimit për armë 
zjarri mund të jetë tregues që duhen patjetër hulumtime të 
mëtejshme dhe, rrjedhimisht, edhe rishikimi i legjislacionit dhe 
praktikave ekzistuese. Në të njëjtën kohë, është urgjente që të 
sigurohet informacion më i plotë për strukturën e përgjithshme 
të arsyeve më të shpeshta të refuzimit të lejeve për armët e 
zjarrit.

Në këtë drejtim, siç edhe u përmend tashmë, hendeqet në 
zbatim janë të vazhdueshme (Dokmanović, 2007).  Për 
shembull, një hetim i fundit i Avokatit të Popullit të Serbisë ofron 
dëshmi se, pavarësisht dispozitave ligjore, parregullsi serioze 
ishin raportuar në hetimin e 16 rasteve të vrasjes së partnereve, 
të cilat ishin ndërmarrë nga ky institucion. Në rastet e hetuara 
të dhunës, u konstatua se punonjësit e policisë jo gjithmonë 

kontrollonin nëse personi i dyshuar për dhunë në familje 
zotëronte armë zjarri dhe/ose jo gjithmonë ia bllokonin armën 
e zjarrit personit të dyshuar. Për më tepër, në disa raste, arma 
e zjarrit nuk ishte bllokuar sepse personi i dyshuar nuk ishte 
i regjistruar si "autor i një vepre ose kundërvajtjeje penale", 
ndërkohë që më pas, si vazhdim i një incidenti të tillë, një grua 
ishte vrarë me atë armë zjarri. Prandaj, Avokati i Popullit i 
rekomandoi Ministrisë së Punëve të Brendshme se "duhet të 
analizojë arsyet pse kanë ndodhur parregullsi të tilla dhe pse 
nuk janë kryer kontrollet për armë zjarri dhe nuk janë zbatuar 
masat parandaluese" (Zaštitnik Gradjana, 2016). 

Një analizë krahasuese mbi zbatimin e Konventës së Stambollit 
në rajon dhe detyrimet e institucioneve për të kryer vlerësimin 
e rrezikut vdekjeprurës, duke përfshirë zotërimin apo aksesin 
tek armët e zjarrit (neni 518), vë në dukje se vlerësimi sistematik 
i rrezikut me qëllim menaxhimin e tij ende nuk është zhvilluar 
plotësisht. Standardet e vendosura nga Konventa ose nuk 
janë arritur (Serbia), ose dispozitat ligjore nuk janë zbatuar 
në mënyrë të përshtatshme (Bosnjë-Hercegovina, Mali i Zi 
dhe Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë) (Analiza e bazës 
së të dhënave të pajtueshmërisë së standardeve kombëtare, 
legjislacionit dhe politikave publike me Konventën e Stambollit, 
2016). 

Legjislacioni i reformuar kohët e fundit ofron mundësi vetëm 
për masa të kufizuara për problemet që lidhen me armët e 
zjarrit në zotërim të jashtëligjshëm. Në këtë drejtim, duhen 
hartuar një sërë masash të reja për të trajtuar ekzistencën e 
mundësive të shumta dhe aksesin e lehtë tek armët e zjarrit 
dhe, gjithashtu, për të shndërruar armët e zjarrit të zotëruara 
në mënyrë të jashtëligjshme në zotërim të ligjshëm.  Regjistrimi 
i armëve të zjarrit do të ishte një mjet i rëndësishëm që do të 
"lejojë policinë që të bllokojë armët e zjarrit në situata të dhunës 
në familje dhe të zbatojë urdhrat e ndalimit" (Cukier, 2009). 

Përveç kësaj, me qëllimin për të trajtuar dhunën në familje 
në mënyrë më efikase, përveç masave të përgjithshme të 
diskutuara më lart për kufizimin e aksesit tek armët e zjarrit, 
duhen edhe një sërë masash më specifike sipas nevojave, 
si parandaluese ashtu edhe reaguese, që do të luftojnë më 
mirë fenomenin e dhunës në familje dhe faktin që ajo ndodh 
në sferën e familjes.  Kjo është e nevojshme pasi masat e 
përgjithshme nuk ofrojnë detyrimisht përfitime si për burrat, 
ashtu edhe për gratë. Rezultatet e një studimi në Afrikën e 
Jugut tregojnë se reformat ligjore (legjislacioni për kontrollin e 
armëve), të miratuara në fund të viteve 1990, çuan në një rënie 

8  neni	51	-	vlerësimi	i	rrezikut	dhe	menaxhimi	i	rrezikut
 1  Palët marrin masat e nevojshme ligjore apo të tjera për të siguruar që një vlerësim i rrezikut vdekjeprurës, rëndësisë së situatës dhe rrezikut të dhunës 

së përsëritur të kryhet nga të gjitha autoritetet përkatëse për të menaxhuar rrezikun dhe nëse është e nevojshme për të siguruar mbështetje dhe siguri 
të koordinuar.

 2  Palët marrin masat e nevojshme ligjore apo të tjera për të siguruar që vlerësimi i përmendur në paragrafin 1 merr parasysh siç duhet, në të gjitha fazat 
e hetimit dhe zbatimit të masave mbrojtëse, faktin se autorët e akteve të dhunës të mbuluara nga objekti i kësaj Konvente zotërojnë ose kanë akses tek 
armët e zjarrit.
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të ndjeshme të vrasjeve me armë dhe "në reduktimin e vrasjeve 
të grave, që ishte në përputhje me rënien e përgjithshme të 
vrasjeve në Afrikën e Jugut, ndërkohë që rënia e vrasjeve 
të grave nga partnerët intimë ishte më e vogël" (Abrahams, 
Mathews, Jewkes, Martin dhe Lombard, 2012, f. 4). Kjo thekson 
domosdoshmërinë se çdo forcim i përgjithshëm i legjislacionit 
të armëve të zjarrit, nëse synohet që ai të jetë efikas në trajtimin 
e dhunës në familje, duhet të shoqërohet edhe me masa të 
veçanta gjinore të artikuluara qartë.

Pavarësisht progresit të kohëve të fundit në miratimin e një 
sërë dispozitash ligjore që rregullojnë zotërimin civil dhe që 
gjerësisht e lidhin atë me dhunën në familje, numri i madh 
i grave të vrara me armë zjarri brenda kontekstit familjar 
në Evropën Juglindore është i qëndrueshëm. Prandaj është 
i nevojshëm shqyrtimi i zbatimit aktual të kuadrit ligjor që 
rregullon zotërimin civil dhe identifikimi i hendeqeve, të cilat 
çojnë në numrin e madh të grave të vrara. Duke vepruar kështu, 
"analiza të veçanta bëhen të nevojshme për të identifikuar 
barrierat e mundshme apo pengesat për zbatimin efikas të 
ligjeve ekzistuese, si edhe për të parashikuar problemet lidhur 
me kapacitetet zbatuese" (UNDP, 2008, f. 9). Në këtë aspekt, 
është e nevojshme të "përcaktohet nëse një ligj është në të 
vërtetë duke përmbushur qëllimin për të cilin është projektuar" 
dhe, në këtë proces, të përdoret një "gamë e gjerë kriteresh" që 
do të përfshijnë më mirë kompleksitetin e dhunës në familje. 

Ligjet për armët e zjarrit kanë një rol të rëndësishëm në këtë 
proces, sepse ato rregullojnë licencimin e armëve të zjarrit. 
Megjithatë, në mënyrë që të sigurohen masa më efikase për të 
luftuar dhunën në familje, është	i	nevojshëm	konkretizimi	
i një reagimi institucional të koordinuar dhe koherent 
dhe	ndërtimi	i	lidhjeve	të	forta	mes	armëve	të	zjarrit	dhe	
legjislacionit	të	dhunës	në	familje. Në këtë moment, një 
legjislacion i tillë nuk është gjithmonë koherent.

Së bashku me këtë, duhet të merret parasysh edhe se si 
konteksti më i gjerë i pabarazisë gjinore dhe i kushtëzimeve 
social-kulturore të regjimeve mbizotëruese gjinore ndikojnë në 
efikasitetin e kuadrit të kontrollit të SALW-ve dhe në përpjekjet 
ligjore për të frenuar dhunën në familje. Një studim i fundit 
mbi efikasitetin e mekanizmave sistematikë për parandalimin 
e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje nënvizon se 
"problemet në zbatimin e ligjeve mund të jenë krijuar nga 
përkufizimet kontradiktore të asaj që përbën dhunë në familje", 
e cila rëndohet më tej nga faktorët social-kulturorë dhe faktorët 
që lidhen me traditën (Ignjatović, Pavlovic, Babic, Lukic, 2015, f. 
198). Këta faktorë së bashku paraqesin një "kornizë themelore 
interpretuese", në të cilën dhuna në familje nënkuptohet si "e 
natyrshme, e pritshme dhe vështirë e ndryshueshme", duke 
ndikuar kështu edhe në mënyrën se si një sistem e interpreton 
problemin. Prandaj është e nevojshme që të ketë referenca të 
qarta dhe të qëndrueshme ndaj dhunës' (po aty., f. 198).

3.2.5   praktikat e mira: auStralia dhe 
kanadaja

Shembujt nga një numër vendesh tregojnë ndikimin e 
mundshëm pozitiv të ndërhyrjeve me politika të synuara. 
Për shembull, reformat ligjore në lidhje me pronësinë dhe 
licencimin, të ndërmarra në Kanada dhe Australi, lidhen me 
rënien e nivelit të përgjithshëm të vrasjeve (15 për qind në 
Kanada dhe 45 për qind në Australi) dhe veçanërisht të nivelit të 
vrasjeve të femrave (45 për qind në Kanada dhe 57 për qind në 
Australi) (IPU, QDH, 2007, f. 86), gjë që dëshmon se ka një lidhje 
të fortë mes zbatimit të masave të ashpra të kontrollit të armëve 
dhe rënies së numrit të vdekjeve në rastet e dhunës nga partneri 
intim (UA, IANSA, OI, f. 14).   

Një nga masat më të njohura në këtë drejtim është njoftimi 
bashkëshortor, i aplikuar fillimisht në Kanada dhe që tani 
promovohet gjerësisht. Njoftimi bashkëshortor është përfshirë 
në procesin e aplikimit për marrjen e lejes për zotërimin e 
një arme zjarri (Leje për blerje dhe zotërim - LBZ). Me fjalë të 
tjera, nëse një individ dëshiron të marrë lejen për zotërimin 
e një arme zjarri, bashkëshorti i saj ose bashkëshortja e tij, 
përfshirë edhe ish-bashkëshortin ose ish-bashkëshorten (e 2 
viteve të fundit), duhen njoftuar. Përkundër faktit se pëlqimi i 
bashkëshortit ose bashkëshortes nuk është i nevojshëm, në rast 
se bashkëshorti ose bashkëshortja shpreh dyshime, iniciohet 
një rishikim i dytë i aplikimit. Për më tepër, kërkesa për leje 
për blerje dhe zotërim do të rishikohet edhe në rast të ndonjë 
denoncimi për krim, përfshirë këtu edhe dhunën në familje 
(KKA, f. 2).

Kjo forcoi masat e marra më herët si përgjigje ndaj efekteve 
vdekjeprurëse të armëve të zjarrit në kontekstin familjar dhe 
për kufizimin e aksesit tek armët e zjarrit ndaj autorëve të 
dhunës në familje, si: forcimi dhe përmirësimi i procesit të 
verifikimit, duke ndërmarrë "kontrolle të gjera të së kaluarës së 
çdo personi që aplikon për leje dhe monitorimi i vazhdueshëm i 
personave të licencuar me qëllimin për t'u siguruar që e drejta e 
marrjes së lejes të shqyrtohet menjëherë kur ka një rast dhune 
në familje' (Po aty, 2).

Reformat ligjore në Australi, ndër të tjera, kishin për qëllim të 
adresonin edhe përdorimin e armëve të zjarrit në kontekstin e 
dhunës në familje dhe dispozita të shumta u miratuan. Ligji për 
armët e zjarrit (1996) përfshin edhe pezullimin e detyrueshëm 
të lejes së armës së zjarrit "nëse regjistruesi beson se ka dyshime 
të arsyeshme se i licencuari është akuzuar se ka kryer, ka kryer 
ose kërcënon se do të kryejë një vepër të dhunës në familje. 
Në bazë të ligjit për dhunën në familje dhe urdhrat e mbrojtjes 
(2008), leja pezullohet automatikisht sapo një gjykatë e shkallës 
së parë lëshon një urdhër të përkohshëm mbrojtjeje, me 
përjashtim të rasteve kur vetë gjykata urdhëron ndryshe.  Në 
bazë të të njëjtit ligj, gjykata e shkallës së parë mund të urdhërojë 
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edhe bllokimin e lejes dhe bllokimin e armëve të zjarrit dhe 
municionit, për periudhën e urdhrit të përkohshëm. Leja 
gjithashtu pezullohet automatikisht, në bazë të ligjit për dhunën 
në familje dhe urdhrat e mbrojtjes (2008) (neni 80 - Armët e 
zjarrit dhe urdhrat emergjentë), në qoftë se një gjyqtar i gatshëm 
lëshon një urdhër emergjence. Gjyqtari i gatshëm mund edhe të 
urdhërojë bllokimin e lejes dhe bllokimin e armëve të zjarrit dhe 
municionit, për periudhën e urdhrit emergjent. Nëse regjistruesi 
e pezullon lejen sipas këtij neni, ai duhet të njoftojë me shkrim të 
licencuarin për vendimin e marrë (shih seksionin 260)".

3.3  kuadRi ligjoR dhe 
stRategjik PëR baRazinë 
gjinoRe në evRoPën 
juglindoRe dhe 
kontroLLi i SALW-ve

Kuadri ligjor dhe ai i politikave për barazinë gjinore nuk 
i referohet direkt armëve të vogla dhe të lehta, por ka 
pikëtakime të shumta të politikave, të cilat luajnë rol 
të rëndësishëm në krijimin e kontekstit të duhur social 
për zgjidhje efikase, të qëndrueshme dhe afatgjata të 
kontrollit të SALW-ve. Ligjet dhe strategjitë për barazinë 
gjinore sigurojë pika të rëndësishme hyrjeje, duke ofruar 
mundësi për të trajtuar disa aspekte të rëndësishme 
të kontrollit të SALW-ve të lidhura me gjininë, që nuk 
trajtohen në kuadrin e SALW-ve, por që në mënyrë të 
konsiderueshme ndikojnë në efikasitetin e politikave në 
këtë fushë. Këtu përfshihen: ndikimi i diferencuar i SALW-
ve te gratë dhe burrat, roli i maskilizmit dhe i kulturës 
së armëve në formësimin e kërkesave për armët e vogla 
dhe gjenerimin e sjelljeve specifike të marrjes parasysh 
të rrezikut, si edhe trajtimi i sjelljes së grave dhe burrave 
ndaj SALW-ve.  Sinkronizimi i këtyre dy kuadrove të gjera 
mund të ndihmojë për të kapërcyer sfidat e përsëritura 
të integrimit gjinor në kontrollin e SALW-ve, që lidhen 
me: mungesën e të dhënave të ndara sipas gjinisë, 
mosshfrytëzimin e analizave gjinore dhe të integrimit 
gjinor dhe të pjesëmarrjes së balancuar të grave dhe 
burrave në hartimin e politikave, si edhe përfshirjen 
e organizatave të grave dhe mekanizmave të barazisë 
gjinore në këtë proces. 

Në këtë drejtim, dispozitat ligjore ose masat në vijim, të 
cilat janë të zakonshme në politikat e barazisë gjinore në 
Evropën Juglindore, janë të një rëndësie të veçantë dhe 
duhet të integrohen sa më shumë në kuadrin e politikave 
për SALW-et:

 •  Detyrimi i përgjithshëm i të gjitha institucioneve 
për të siguruar zbatimin praktik dhe avancimin e 
barazisë gjinore nëpërmjet zhvillimit dhe zbatimit 
të akteve normative, planeve, programeve dhe 
politikave me qëllim promovimin e barazisë 
gjinore në fushën e tyre të kompetencës, 

 •  Kërkesat për të përfshirë analizën gjinore në çdo 
cikël të hartimit të politikave dhe zhvillimin e 
instrumenteve praktike për këtë qëllim,

 •  Krijimi i infrastrukturës së barazisë gjinore në të 
gjithë departamentet qeveritare, mundësisht edhe 
me pika fokale gjinore, 

kutia 8  PRoblematikat 
e tjerA Ligjore - kufiri 
i moshës PëR maRRjen e 
autoRizimit PëR leje

Të rinjtë meshkuj në të gjithë rajonin janë të 
përfaqësuar në mënyrë disproporcionale edhe si 
autorë, edhe si viktima të incidenteve me armë 
zjarri. Prandaj, gjinia dhe mosha përfaqësojnë 
faktorë të fortë parashikues të dhunës me armë. 
Duke pasur parasysh këtë, dispozitat ligjore mund 
të luajnë rol në uljen e këtyre rreziqeve specifike 
të lidhura me gjininë, duke u fokusuar tek të rinjtë 
meshkuj. 

Sa i përket kufirit të moshës, i vendosur si kriter 
i zotësisë, gjendja në rajon është e ndryshme. 
Në të shumtën e rasteve, legjislacioni përcakton 
grupmoshën minimale në të cilën një person mund 
të zotërojë armë zjarri dhe që zakonisht është nga 
18 deri në 21 vjeç. Vetëm në Shqipëri, kufiri i moshës 
është 25 vjeç, në mënyrë që të kufizohet aksesi i të 
rinjve meshkuj tek armët e zjarrit dhe, rrjedhimisht, 
të reduktohet rreziku që ato gjenerojnë, si edhe 
rreziku ndaj të cilit ata janë të ekspozuar. 

Në këtë drejtim, hartuesit e politikave në pjesën 
tjetër të rajonit të Evropës Juglindore duhet të 
marrin në konsideratë se si rritja e kriterit të 
zotësisë, shoqëruar edhe me masa të tjera të 
politikave, mund të luajë rol në trajtimin e këtij 
problemi shoqëror.
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 •  Vendosja e standardeve për përfaqësim të 
balancuar të grave dhe burrave në të gjitha 
organet qeveritare dhe të hartimit të politikave,

 •  Përmirësimi i praktikës së mbledhjes së të 
dhënave të ndara sipas gjinisë nëpërmjet 
dispozitave, që të gjitha të dhënat statistikore dhe 
të dhënat e tjera të mbledhura, të regjistruara dhe 
të përpunuara nga institucionet të jenë të ndara 
sipas gjinisë, 

 •  Dhënia prioritet luftës kundër dhunës ndaj grave 
dhe dhunës në familje,

 •  Integrimi i perspektivës gjinore në të gjitha 
fushat e politikës që, krahas sektorit të sigurisë, 
janë me interes të veçantë për SALW-et: kufizimi 
i stereotipizimeve, përfaqësimi i grave dhe 
burrave në arsim apo në iniciativa të ngjashme 
në media. 
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4  PËRmbLEDHJE E 
GJETJEvE kRyESORE 

4.1.1  prOblematika kryeSOre gjinOre 
në	LidhjE	mE	SaLW-Et	në	EvroPën	
juglindOre

Analiza e të dhënave të disponueshme të ndara sipas gjinisë 
dhe shqyrtimi i literaturës ekzistuese konfirmon se modelet 
mbizotëruese gjinore dhe marrëdhëniet e pabarabarta të 
forcës mes grave dhe burrave luajnë një rol të rëndësishëm 
në formësimin dhe ndikojnë te praktikat mbizotëruese për 
SALW-et dhe tek efektet e përdorimit dhe keqpërdorimit të 
SALW-ve.

Sa i përket efekteve të diferencuara të SALW te gratë dhe 
burrat, është e qartë se në të gjithë Evropën Juglindore 
(ndonëse me dallime të rëndësishme nëpër rajon) meshkujt 
përbëjnë shumicën absolute të autorëve (më shumë se 
97 për qind) dhe viktimave të incidenteve me armë zjarri 
(mbi 80 për qind). Gratë janë shumë rrallë autore të këtyre 
incidenteve (1-3 për qind të rasteve), ndërkohë që janë shumë 
më shpesh viktima të tyre (nga 9 deri 22 për qind). 

Në lidhje me dhunën në familje, prania e armëve të zjarrit në 
incidentet e dhunës në familje prek shumë më shpesh gratë 
se sa burrat.  Vrasja e partnereve intime, një nga shkaqet 
kryesore të vrasjes së grave, është një fenomen shumë pak 
i pranishëm te burrat, gjë që tregon qartë natyrën me bazë 
gjinore të dhunës në familje. Keqpërdorimi i armëve të zjarrit 
në kontekstin familjar është mjaft i përhapur dhe rrit rrezikun 
e një rezultati vdekjeprurës. Vetëm Moldavia përbën një 
përjashtim, pasi ka shkallën më të lartë të vrasjeve të grave 
në rajon, por me një përdorim relativisht të ulët të armëve të 
zjarrit.

Edhe pse ende të pa hulumtuara mirë, këto modele 
mbizotëruese shpesh janë "të lidhura me një formë të veçantë 
të maskilizmit në një shoqëri" dhe normat mbizotëruese 
të burrërisë mund të nxisin sjellje të marrjes parasysh të 

rrezikut.  Sa i përket pronësisë, burrat mbizotërojnë me mbi 
95 për qind dhe ky model gjinor i kërkesës për armë zjarri 
duket se është mjaft i qëndrueshëm me kalimin e kohës. Në 
të gjitha shoqëritë e Evropës Juglindore, ka një përfaqësim 
joproporcional të djemve autorë dhe viktima.

Mospërputhja në qëndrimet ndaj SALW-ve ndërmjet grave 
dhe burrave është e qartë dhe bazohet në përvojat e tyre të 
ndryshme në lidhje me armët e zjarrit. Ajo gjithashtu tregon 
dallimet në perceptimet e sigurisë personale dhe familjare 
dhe ka një potencial për të ndikuar te politikat. Në të gjithë 
rajonin e Evropës Juglindore, gratë kanë tendencën për të 
pasur një qëndrim më negativ ndaj SALW-ve dhe shumë prej 
organizatave të grave vazhdimisht kanë përkrahur kontroll 
më të rreptë për SALW-et. Megjithatë, gratë janë ende shumë 
pak të përfaqësuara në procesin e hartimit të politikave dhe 
në institucionet përgjegjëse për kontrollin e SALW-ve.

4.1.2  përgjigja me maSa ligjOre dhe 
pOlitike në evrOpën juglindOre

 •  Pavarësisht dimensioneve thellësisht gjinore të 
SALW-ve, politikat që rregullojnë SALW-et në 
Evropën Juglindore nuk i adresojnë çështjet gjinore 
në një mënyrë të atillë që të përputhet me shkallën e 
problemit. 

 •  Edhe nëse bëhen përpjekje për të adresuar 
problematikat ekzistuese gjinore në legjislacion, ato 
janë duke u trajtuar vetëm në mënyrë sporadike dhe 
të fragmentuar dhe/ose në një mënyrë të verbër 
ndaj gjinisë, kryesisht në fushën e dhunës në familje 
nëpërmjet rregullimit të zotërimit civil. 

 •  Legjislacioni për armët e zjarrit në Evropën Juglindore 
ka shënuar progres të rëndësishëm në drejtim të 
miratimit të një sërë dispozitave ligjore që rregullojnë 
armëmbajtjen nga personat civilë, duke e lidhur atë 
me dhunën në familje. Dispozita të tilla, që kufizojnë 
aksesin tek armët e zjarrit ose heqin të drejtën për 

Ky seksion përmbledh konkluzionet e çdo kapitulli dhe nxjerr në pah gjetjet mbizotëruese, i organizon 
ato në përputhje me objektivat e studimit, duke theksuar lidhjet mes modeleve mbizotëruese gjinore në 
Evropën Juglindore dhe sjelljes së lidhur me SALW-et, si edhe përmbledh gjetjet kryesore të shqyrtimit 
të kuadrove ligjorë dhe të politikave të SALW. Njëkohësisht, identifikon tendencat e reja gjinore të 
reagimit, praktikat dhe faktorët mundësues.
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mbajtjen e tyre nëse ka raste të dhunës në familje, janë 
miratuar thuajse në të gjithë rajonin dhe janë pjesë e 
ligjeve për armët e zjarrit. Një grup tjetër ligjesh, të tilla, 
si ligjet kundër dhunës në familje, ligjet për kodin e 
procedurës penale dhe ligjet për policimin, ndihmojnë 
në rregullimin e kësaj çështjeje, edhe pse ata nuk janë 
domosdoshmërish gjithnjë koherentë. Pavarësisht nga 
ndryshimet e fundit ligjore, përqindja e lartë e grave të 
vrara me armë zjarri në kontekstin familjar në Evropën 
Juglindore mbetet e pandryshueshme. Shifra të tilla 
bëjnë thirrje për një vlerësim	të	plotë	të	zbatimit	të	
kuadrit ligjor aktual që rregullon armëmbajtjen 
nga	personat	civilë	dhe	për	identifikimin	e	
mangësive, që do të shërbejnë si pikënisje për 
reformat	e	ardhshme	ligjore. 

 •  Studimet e fundit mbi efikasitetin e masave 
institucionale kundër dhunës në familje theksojnë 
fuqinë	e	normave	gjinore	dhe	pabarazitë,	të	cilat	
nxisin	stereotipat	dhe	ndikojnë	në	zbatimin	e	ligjit	
në praktikë. 

 •  Sa i përket masave ligjore ndaj keqpërdorimit të 
armëve të zjarrit në zotërim të jashtëligjshëm brenda 
kontekstit familjar, përveç masave ekzistuese (të tilla, 
si legalizimi i armëve të zjarrit të jashtëligjshme), 
zgjidhje të reja dhe inovative duhet të projektohen për 
ta trajtuar këtë çështje në mënyrë më efikase.   

 •  Sa i përket kuadrit të politikave (strategjitë 
për kontrollin e SALW-ve dhe planet shoqëruese 
të veprimit), tendenca mbizotëruese është se 
problematikat kryesore gjinore nuk po pranohen si 
çështje të rëndësishme të politikave që kanë nevojë të 
trajtohen në mënyrë adekuate. Si rrjedhojë, çështjet 
gjinore po lihen shumë mënjanë në axhendën e 
politikave të SALW-ve. 

 •  Vetëm në raste të veçanta ka një angazhim formal për 
barazinë gjinore dhe integrimin gjinor. Megjithatë, edhe 
në këto raste, kjo nuk bëhet në mënyrë sistematike.

 •   Mungesa e të dhënave të ndara sipas gjinisë ose e 
kërkimeve gjithëpërfshirëse për lidhjet ndërmjet 
çështjeve gjinore dhe SALW-ve vazhdimisht përbën një 
faktor pengues për hartimin e politikave për SALW-et 
që u përgjigjen çështjeve gjinore dhe kontribuon në 
njohjen e pamjaftueshme të problemit.

 •  Mungesa e analizës gjinore në procesin e hartimit të 
politikave i bën problematikat gjinore që lidhen me 
SALW-et edhe më të padukshme dhe, për pasojë, ato 
nuk janë aspak, ose vetëm pak, pjesë e ndërhyrjes me 
politika. 

 •  Njohja e pakët e dallimeve gjinore në lidhje me 
zotërimin,	përdorimin	dhe	keqpërdorimin	e	

armëve	të	zjarrit,	efektet	e	diferencuara	të	armëve	
të	zjarrit	mbi	gratë	dhe	burrat	ose	mekanizmat	si	
çështje të politikave të strategjive për kontrollin 
e	sALW-ve	është	në	kontrast	të	thellë	me	efektet	
shumë	të	forta	gjinore	të	sALW-ve.

 •  Rezultati përfundimtar i kësaj qasjeje është që kuadri 
ligjor dhe strategjik për SALW-et shpesh nuk merr 
në konsideratë nevojat për siguri të ndara sipas 
gjinisë dhe shqetësimet e grave dhe burrave, duke 
sjellë në këtë mënyrë reduktimin e kompleksitetit 
të problematikës së politikave. Duke vepruar kështu, 
supozohet se nevojat e sigurisë janë njësoj për të gjithë 
qytetarët dhe se ato mund të trajtohen në mënyrë të 
njëjtë, pavarësisht gjinisë, moshës etj. Si rezultat, ai 
përfaqëson edhe supozimin se zbatimi i masave dhe 
ndërhyrjeve të planifikuara do të sjellë rritje të sigurisë 
për të gjithë qytetarët. 

 •  Në të njëjtën kohë, ka disa tendenca të reja në 
zhvillim në hartimin e politikave, të cilat përpiqen 
t'i qasen problemit në mënyrë të ndryshme dhe të 
njohin pikat hyrëse për integrimin kuptimplotë të 
perspektivës gjinore.  Edhe pse këto praktika në 
zhvillim paraqesin ndërhyrje graduale, ato mund 
të ofrojnë mundësi të rëndësishme për të mësuar 
dhe mund të shërbejnë si shtysë për zhvillimin e 
mëtejshëm të politikave të përgjegjshme gjinore për 
SALW-et, që do t'i përqasen problemit në një mënyrë 
më të plotë dhe gjithëpërfshirëse e që për këtë arsye 
do të përputhen më mirë me thellësinë e plotë të 
problemit.  Në këtë aspekt, është e rëndësishme që 
financimi i aktiviteteve me ndjeshmëri gjinore të jetë 
transparent dhe angazhimi politik për barazinë gjinore 
të shoqërohet me angazhime buxhetore në kuptimin e 
alokimit të burimeve të mjaftueshme financiare.

 •  Angazhimi formal, pjesëmarrja e institucioneve 
të barazisë gjinore në zhvillimin e politikave dhe 
ndërgjegjësimi i vendimmarrësve të SALW njihen si 
faktorë që lehtësojnë integrimin e perspektivës gjinore 
në kuadrin e SALW-ve. 

 •  Së fundi, edhe pse kuadrot ligjorë dhe të politikave 
për barazinë gjinore nuk i referohen direkt SALW-ve, 
ato ofrojnë pika të rëndësishme hyrje për hartimin 
e politikave të përgjegjshme gjinore për kontrollin 
e SALW-ve përmes trajtimit të kushtëzimeve social-
kulturore të sjelljes me SALW-et dhe, për këtë arsye, 
mund të avancojnë efikasitetin e aktiviteteve për 
kontrollin e SALW-ve. Për të arritur këtë, duhet 
inkurajuar krijimi i lidhjeve më të ngushta mes kuadrit 
të politikave për SALW-et dhe kuadrit të politikave për 
barazinë gjinore gjinore. 
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5.1.1 mbledhja e të dhënave

Mungesa e vazhdueshme e të dhënave të ndara sipas 
gjinisë ndikon ndjeshëm në dukshmërinë e problemit dhe 
rrjedhimisht pengon zhvillimin e politikave të përgjegjshme 
gjinore. Për të kapërcyer këtë, rekomandohet:

 •  Kryerja e një rishikimi të gjerë të praktikave 
administrative aktuale të mbledhjes së të dhënave, 
në mënyrë që të identifikohen të dhënat e ndara 
sipas gjinisë, të identifikohen të dhënat e munguara, 
të identifikohen hendeqet ligjore në mbledhjen e 
të dhënave, dhe mungesat e politikave, burimeve 
njerëzore dhe buxhetit të alokuar, dhe të ofrohen 
rekomandime për avancimin e praktikave të tanishme;

 •  Identifikimi i praktikave të mira në mbledhjen e të 
dhënave administrative dhe i faktorëve nxitës, përfshirë 
këtu dispozitat ligjore dhe të politikave dhe parakushtet 
e lidhura me burimet njerëzore;

 •  Integrimi i plotë i mbledhjes së të dhënave të ndara 
sipas gjinisë në praktikat e zakonshme administrative 
të mbledhjes së të dhënave; 

 •  Garantimi se të gjitha statistikat e lidhura me SALW-et 
për individët mblidhen, sistemohen dhe paraqiten, në 
mënyrë të ndarë sipas gjinisë dhe karakteristikave të 
tjera, të tilla, si mosha, kur ajo është e rëndësishme. 
Ndarja e të dhënave nuk duhet të kufizohet vetëm te 
gjinia, pasi ato duhet të përfshijnë edhe ndarje të tjera, 
si: viktimat dhe autorët e incidenteve me armë zjarri, 
viktimat dhe autorët e dhunës në familje të kryer me 
armë zjarri, marrëdhëniet viktimë-dhunues, viktimat 
dhe autorët e llojeve të tjera të dhunës të kryera me 
armë zjarri (penale, seksuale, dhunë fizike, dhunë 

psikologjike, përndjekje, krim i organizuar, shkollë, 
bandat e të rinjve), zotëruesit dhe personat që i kanë 
dorëzuar SALW-et gjatë fushatave; 

 •  Inkurajimi i shkëmbimit të përvojave në mbledhjen e të 
dhënave me anëtarët e tjerë komisioneve të SALW-ve 
në Evropën Juglindore dhe homologët e tyre nga vende 
dhe territore të tjera; 

 •  Në këtë mënyrë, mund të inkurajohet një dialog më i 
gjerë mes prodhuesve të të dhënave dhe përdoruesve 
të ndryshëm të tyre (komisionet e SALW-ve dhe 
institucionet e tjera shtetërore, institucionet e barazisë 
gjinore, departamentet statistikore në MPB, organizatat 
e shoqërisë civile, institucionet universitare dhe 
kërkimore, organizatat ndërkombëtare etj.);

 •  Zhvillimi, në bashkëpunim me komisionet përfituese të 
SALW-ve, i një grupi uniform të treguesve të zbërthyer 
sipas gjinisë që do të mblidhen rregullisht, duke 
siguruar të dhëna të krahasueshme në nivel rajonal për 
të monitoruar tendencat. Bazuar në këtë, rezultatet e 
monitorimit rajonal të çështjeve gjinore dhe SALW-ve 
mund të publikohen çdo vit; 

 •  Sigurimi i të dhënave të ndara sipas gjinisë, të cilat do 
të informojnë treguesit e strategjive dhe planeve të 
veprimit për kontrollin e SALW-ve me qëllim avancimit 
e politikave të përgjegjshme gjinore dhe të bazuara 
në të dhëna. Bazuar në këtë, duhet të ndërmerret një 
studim bazë mbi çështjet gjinore dhe SALW-et;

 •  Mbështetje dhe përmirësim e zgjerim i praktikave 
ekzistuese të grumbullimit të të dhënave për të 
siguruar diversitet në qasje, metodologji dhe burime 
(si platforma online "Armët nën shënjestër", që mbledh 
të dhëna për incidente me armë zjarri në Serbi dhe që 
është përdorur nga Rrjeti i dhunës kundër grave për të 

Gjetjet e këtij raporti sjellin si rezultat një numër rekomandimesh për hapat konkretë që duhet 
të ndërmerren për të përmirësuar dhe mbështetur integrimin e perspektivës gjinore në kuadrin e 
politikave për kontrollin e SALW-ve. Meqë tashmë është e ditur se udhëzimet metodologjike do ta 
lehtësonin ndjeshëm këtë proces, një instrument praktik për hartimin e politikave të përgjegjshme 
gjinore dhe të bazuara në të dhëna u hartua si shoqërues i këtij raporti. 

Për lehtësi referimi, rekomandimet janë të grupuara sipas sfidave kryesore të identifikuara në raport: 

 1. Mbledhja e të dhënave
 2. Ngritja e kapaciteteve dhe nxitja e një mjedisi të përshtatshëm
 3. Hulumtimi dhe gjenerimi i njohurive
 4. Përgjigja me politika ndaj problematikave kryesore

5 REkOmANDImE
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analizuar tendencat e përdorimit të armëve të zjarrit 
ose tendencat e vrasjes së grave);

 •  Përmirësimi i mbledhjes së të dhënave për dhunën ndaj 
grave, ndaj partneres intime, për dhunën në familje 
dhe për forma të tjera të dhunës me bazë gjinore, për 
vrasjet e grave të kryera me armë zjarri, duke përfshirë 
edhe përgjigjen institucionale ndaj dhunës në familje 
dhe me bazë gjinore;

 •  Kur të dhënat janë mbledhur, garantimi se ato 
me të vërtetë pasqyrojnë plotësisht përdorimin 
dhe keqpërdorimin e SALW-ve të ligjshme dhe të 
jashtëligjshme.

5.1.2  ngritja e kapaciteteve dhe nxitja 
e një mjediSi të përShtatShëm

Gjetjet e këtij raporti tregojnë qartë se hartuesit e politikave 
po përballen me sfida në integrimin e çështjeve gjinore 
dhe se njohja e pamjaftueshme e lidhjeve ndërmjet gjinisë 
dhe SALW-ve çon në anashkalimin e saj gjatë hartimit të 
politikave.  Për të kapërcyer këtë, në vijim rekomandohet:

 •  Kryerja e vlerësimit të nevojave të komisioneve të 
SALW-ve për hartimin e politikave të përgjegjshme 
gjinore dhe të bazuara në të dhëna dhe, bazuar 
në të, planifikimi i aktiviteteve të përshtatshme të 
kombinuara për ngritjen e kapaciteteve;

 •  Organizimi i trajnimeve për hartuesit e politikave 
të barazisë gjinore, i analizave gjinore me theks të 
veçantë në lidhjet mes çështjeve gjinore dhe SALW-
ve, i masave institucionale për dhunën ndaj grave, 
dhunën ndaj partneres dhe dhunën në familje, 
integrimin gjinor dhe për standardet ligjore dhe të 
politikave në këtë fushë; 

 •  Hartimi dhe zhvillimi i trajnimeve për buxhetimin 
me ndjeshmëri gjinore dhe buxhetimin e bazuar te 
performanca për anëtarët e komisioneve të SALW-
ve, si një instrument për të lehtësuar zbatimin e 
angazhimeve gjinore dhe strategjive për kontrollin e 
SALW-ve në përgjithësi; 

 •  Sigurimi i një pjesëmarrjeje të balancuar të grave 
dhe burrave sa herë që organizohen aktivitete për 
ngritjen e kapaciteteve;

 •  Organizimi i trajnimeve të veçanta për hartimin 
e politikave të bazuara në të dhëna në fushën 
e kontrollit të SALW-ve për përfaqësuesit e 
komisioneve të SALW-ve, me theks të veçantë në 
dimensionin e sigurisë dhe aspektet e barazisë 
gjinore; 

 •  Sigurimi i transferimit të njohurive mbi lidhjet 
mes çështjeve gjinore dhe SALW-ve; mundësitë 
e të mësuarit duhet të përfshijnë shkëmbimin e 

informacionit dhe përvojës mes komisioneve të 
SALW-ve dhe mekanizmave të barazisë gjinore, OJQ-
ve të grave, ekspertëve dhe specialistëve të çështjeve 
gjinore; 

 •  Organizimi i trajnimeve mbi statistikat e ndara sipas 
gjinisë për anëtarët e komisioneve të SALW-ve dhe 
punonjësit në departamentet e statistikave; 

 •  Mundësimi i ndihmës së specializuar për komisionet 
e SALW-ve në zhvillimin/rishikimin e strategjive 
dhe të planeve të veprimit për kontrollin e SALW-ve 
për të lehtësuar integrimin e perspektivës gjinore 
në kuadrin e politikave për SALW-et dhe për ata që 
tashmë kanë filluar përmirësimin dhe zgjerimin e 
aktiviteteve të tyre; 

 •  Organizimi i vazhdueshëm i seminareve trajnues mbi 
çështjet gjinore për anëtarët e komisioneve të SALW-
ve dhe veçanërisht për zyrtarët e lartë;

 •  Organizimi i trajnimeve mbi aspektin gjinor të 
SALW-ve për aktorët e tjerë: institucionet e barazisë 
gjinore, organizatat e shoqërisë civile dhe në veçanti 
organizatat e grave, si edhe organet rregullatore që 
mbikëqyrin masat institucionale; 

 •  Organizimi i seminareve informuese mbi çështjet 
gjinore dhe SALW-et për deputetët dhe veçanërisht 
për anëtarët e komisionit për sigurinë dhe komisionit 
për barazinë gjinore, si edhe për vendimmarrësit 
e tjerë të MPB-së, duke përfshirë edhe pikat fokale 
gjinore në të gjitha ministritë përkatëse.

5.1.3  hulumtimi dhe menaxhimi i 
njOhurive

 •  Perspektiva gjinore duhet integruar në mënyrë 
të vazhdueshme dhe të dukshme në të gjitha 
hulumtimet dhe, rrjedhimisht, edhe në njohuritë mbi 
SALW-et që gjenerohen, e veçanërisht në studimet 
e ndikimit të përhapjes së SALW-ve në shoqëri, që 
parashikohen në shumë strategji për SALW-et,

 •  Zhvillimi dhe përdorimi për këtë qëllim i një 
udhëzimi të përshtatshëm metodologjik praktik;

 •  Palët e interesuara me ekspertizë gjinore duhet të 
përfshihen që në fazat fillestare të kërkimeve dhe 
sondazheve të lidhura me SALW-et, që nga planifikimi 
e deri te zbatimi. 

 •  Kur porositen sondazhe të lidhura me SALW-et, 
ato duhet të jenë të hartuara për të nxjerrë në pah 
aspektet gjinore të çështjes së anketuar dhe të gjitha 
të dhënat duhet të jenë të ndara sipas gjinisë dhe të 
paraqitura përkatësisht;

 •  Hulumtimi i gjeneruar duhet të jetë gjerësisht i 
disponueshëm dhe të përdoret për të informuar 
hartimin e politikave. 
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5.1.4  përgjigja me pOlitika ndaj 
prOblematikave kryeSOre 

Gjetjet në këtë raport tregojnë se përgjigjet me politika ndaj 
problematikave kryesore të lidhura me çështjet gjinore në 
rajonin e Evropës Juglindore kanë qenë shumë të dobëta. 
Meqë për trajtimin e këtyre modeleve në mënyrë efikase 
dhe të qëndrueshme nevojiten qasje të veçanta, të ndërtuara 
sipas specifikave të rastit dhe të vetëdijshme për kontekstin, 
ky seksion nuk ka si synim të japë rekomandime specifike, 
por do të përshkruajë prioritetet e përgjithshme. Megjithatë, 
disa vërejtje të përgjithshme, kryesisht ato që kanë të bëjnë 
me mbledhjen e të dhënave dhe pjesëmarrjen e balancuar të 
grave dhe burrave në hartimin e politikave, janë të integruara 
edhe këtu. Përveç kësaj, hulumtimet e ndërmarra në bazë 
të rekomandimeve të seksioneve të mëparshme duhet 
vazhdimisht të përdoren gjatë hartimit të politikave.

efektet	e	diferencuara	të	sALW-ve	te	gratë	dhe	burrat

 •  Hulumtime shtesë duhet të ndërmerren për të 
evidentuar më gjerësisht dhe në mënyrë më të detajuar 
se si gjinia shërben si bazë për diferencimin e rreziqeve 
dhe efekteve të SALW-ve mbi gratë dhe burrat, vajzat 
dhe djemtë. Hulumtimet duhet të trajtojnë jo vetëm 
ngjarjet fatale, por edhe keqpërdorimin e armëve 
të zjarrit në forma të tjera të dhunës (psikologjike, 
seksuale, fizike, ekonomike, përndjekjen etj.);

 •  Përveç integrimit në kuadrin e politikave për SALW-
et, gjetjet dhe rezultatet duhet të përdoren edhe për 
të informuar politika të tjera: strategjitë për sigurinë 
kombëtare, strategjitë e policimit në komunitet, 
strategjitë për avancimin e barazisë gjinore, strategjitë 
për të luftuar dhunën në familje, strategjitë për të rinjtë 
dhe masat e nevojshme të propozuara.

dhuna	në	familje

 •  Në lidhje me masat ligjore për SALW-et në përgjigje 
të dhunës në familje sa i përket rregullimit të 
zotërimit civil, një vlerësim i gjerë duhet ndërmarrë 
për të rishikuar efikasitetin e reagimit ligjor dhe 
institucional për të kufizuar aksesin tek armët e zjarrit 
në kontekstin e dhunës në familje dhe të dhunës 
nga partneri intim. Në këtë drejtim, në kontekstin e 
dhunës në familje, edhe praktikat e magazinimit dhe 
ruajtjes duhet të shqyrtohen;

 •  Bazuar në këtë, një propozim i informuar për reformë 
ligjore duhet të shtrohet dhe masa të reja duhen 

miratuar, duke synuar natyrën e veçantë gjinore të 
dhunës në familje, siç përcaktohet edhe në standardet 
e Konventës së Stambollit;

 •  Në bazë të kësaj analize, duhen nxjerrë 
rekomandime se si të rritet koherenca e masave 
ligjore dhe e politikave ndaj rreziqeve të shkaktuara 
nga prania e armëve të zjarrit në kontekstin e 
familjes, duke u fokusuar veçanërisht te praktikat 
parandaluese;

 •  Lidhje më të forta duhen vendosur mes kuadrit ligjor 
për SALW-et dhe ligjeve që rregullojnë masat ndaj 
dhunës në familje dhe dhunës nga partneri intim;

 •  Praktikat tashmë në përdorim në rajon, siç është 
shqyrtimi i vdekshmërisë nga dhuna në familje, 
duhen përmirësuar dhe zgjeruar në mënyrë që të 
plotësohen hendeqet në tërësinë e masave ligjore dhe 
institucionale dhe të propozohen amendamente;  

 •  Teksa politikat në këtë fushë zhvillohen, duhet 
inkurajuar qasja bashkëpunuese me organizatat e 
grave që merren me dhunën në familje.

gjinia	dhe	kërkesa	për	armë	të	vogla	-	maskilizmi

 •  Realizimi i identifikimit të shpërndarjes së 
programeve që synojnë reduktimin e dhunës me armë 
zjarri mes të rinjve meshkuj;

 •  Bazuar në këtë, duhen zhvilluar dhe pilotuar 
programe specifike sipas kontekstit konkret, që të 
adresojnë të rinjtë meshkuj;

 •   Hulumtime shtesë duhet të realizohen për të sjellë 
njohuri më të thella rreth kushtëzimeve social-
kulturore të maskilizmit dhe sjelljeve të marrjes 
parasysh të rrezikut në lidhje me armët e zjarrit, si 
edhe kanaleve social-kulturore të kushtëzimeve;

 •  Hulumtime të veçanta dhe politika të caktuara duhet 
t'i kushtohen edhe ekspozimit të të rinjve ndaj dhunës 
me armë zjarri dhe faktorëve që nxisin sjellje që 
marrin parasysh rrezikun.

Qëndrimet gjinore dhe procesi politik

 •  Përfshirja në kuadrin e politikave për SALW-et 
i identifikimit të shpërndarjes dhe i trajtimit të 
faktorëve socialë, kulturorë dhe institucionalë, 
që pengojnë pjesëmarrjen e grave në hartimin e 
politikave; 

 •  Sigurimi që gratë dhe në veçanti organizatat e 
grave, si edhe institucionet e barazisë gjinore, të 
jenë të përfshira në zhvillimin e kuadrit ligjor dhe të 
politikave të SALW-ve.
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6.1 ShtojcA 1: LiStA e dokumenteve të mArrA në Shqyrtim

6 SHTOJcAT

Nr. Dokumenti

1. Ligji "Për armët"

Shqipëria 
2. Ligji "Për barazinë gjinore në shoqëri"

3. Ligji "Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare" 

4.
Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Reduktimin e Dhunës me Bazë Gjinore e Dhunës 
në Familje

5. Ligji "Për armët dhe municionet" në Kantonin e Hercegovina-Neretva

Bosnjë-
Hercegovina 

6. Ligji "Për blerjen, zotërimin dhe mbajtjen e armëve" në Kantonin e Sarajevës

7. Ligji "Për blerjen, zotërimin dhe mbajtjen e armëve" në Kantonin e Bosnjë-Podrinjes Gorazhda

8. Ligji "Për blerjen, zotërimin dhe mbajtjen e armëve" në Kantonin e Posavinas

9. Ligji "Për armët dhe municionet" në Kantonin e Tuzllas

10. Ligji "Për armët dhe municionet" në Kantonin e Una-Sanas

11. Ligji "Për blerjen, zotërimin dhe mbajtjen e armëve" në Kantonin e Zenica Doboj

12. Strategjia për Kontrollin e SALW-ve në Bosnjë-Hercegovinë dhe Plani i Veprimit 2013-2016

13. Strategjia për Kontrollin e SALW-ve në Bosnjë-Hercegovinë dhe Plani i Veprimit 2016-2020

14. Ligji "Për barazinë gjinore" 

15. Plani i Veprimit Gjinor 2013-2017

16. Strategjia për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës në Familje 2013-2017 2011

17. Ligji "Për armët"

Kosova

18.
Strategjia për Kontrollimin dhe Mbledhjen e Armëve të Vogla dhe të Lehta dhe Plani i Veprimit 
2013-2016

19. Ligji "Për barazinë gjinore"

20. Programi për Barazinë Gjinore

21. Programi kundër Dhunës në Familje dhe Plani i Veprimit 2011-2014

22. Ligji "Për policinë"

23. Ligji "Për regjimin e armëve të zjarrit dhe municionet për përdorim civil" 

Moldavia24. Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore

25. Ligji "Për parandalimin dhe luftën kundër dhunës në familje"

26. Ligji "Për armët"

Mali i Zi

27.
Strategjia për Kontrollin dhe Reduktimin e SALW-ve dhe Municioneve dhe Plani i Veprimit 2013-
2018

28. Ligji "Për barazinë gjinore"

29. Ligji "Për mbrojtjen nga dhuna në familje"

30. Protokolli për Veprimet, Parandalimin dhe Mbrojtjen kundër Dhunës në Familje

31. Plani i Veprimit për Arritjen e Barazisë Gjinore 2013-2017
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6.2 ShtojcA 2: LiStA e të interviStuArve 

SipaS rendit alfabetik

Nr Dokumenti

32. Ligji "Për armët dhe municionet" 

Republika e 
Serbisë 

33. Strategjia për Kontrollin e SALW-ve 2010-2015 

34. Ligji "Për barazinë gjinore" 

35.
Strategjia Kombëtare për Parandalimin dhe Luftën ndaj Dhunës kundër Grave në Familje dhe në 
Marrëdhënie Intime 2012-2015

36. Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Plani i Veprimit 2016-2020 

37.
Protokolli i Veçantë për Sjelljen e Punonjësve të Policisë në Rastet e Dhunës në Familje dhe të 
Dhunës së Partnerëve Intimë kundër Grave në Serbi

38.
Programi për mbrojtjen e grave nga dhuna në familje, dhuna nga partnerët intimë dhe nga format 
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6.4 ShtojcA 4: pyetëSori

1. të dhëna të përgjithShme

2. të dhëna të ndara SipaS gjiniSë

2015 2014 2013 2012 2011

Numri total i 
incidenteve
 me armë zjarri1

Numri i incidenteve me 
armë zjarri të ligjshme 

Numri i incidenteve 
me armë zjarri të 
jashtëligjshme 

Numri i incidenteve 
me armë zjarri të 
shoqëruara
 me vdekje

¹  Incidentet me armë zjarri përfshijnë: Vrasje, vrasje në rrethana rënduese, vrasje e mbetur në tentativë, vetëvrasje, vetëvrasje e mbetur në tentativë, 
shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, të shtëna me armë zjarri në mjedise publike, mbajtje e armëve të zjarrit pa autorizim, zotërimi i armëve të zjarrit 
pa autorizim, përdorimi i armëve të zjarrit pa autorizim, përdorimi i armës ose mjeteve të rrezikshme, dhunë në familje.

2015 2014 2013 2012 2011

Gra Burra Gra Burra Gra Burra Gra Burra Gra Burra

Autorët e incidenteve 
me armë zjarri

viktimat e vrasjeve me 
paramendim¹ 

viktimat e vrasjeve me 
paramendim në 
incidentet me armë 
zjarri

Zotëruesit e armëve të 
zjarrit

Numri i lejeve të lëshuara 
për të 
blerë armë zjarri
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¹  Vrasja me paramendim përcaktohet si vdekja e jashtëligjshme që i shkaktohet qëllimisht një personi nga një person tjetër (UNODC). 
 Për shpjegime të mëtejshme, shih: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/IHS%20methodology.pdf
²  Partneri intim mund të jetë: bashkëshorti/bashkëshortja, ish-bashkëshorti/ish-bashkëshortja, partneri/ish-partneri, i dashuri/e dashura, ish-i dashu-

ri/ish-e dashura.

2015 2014 2013 2012 2011

Gra Burra Gra Burra Gra Burra Gra Burra Gra Burra

Numri i lejeve të lëshuara 
për të 
mbajtur armë zjarri

Numri i personave të 
vrarë nga partneri i tyre 
intim²

Numri i personave të 
vrarë me armë zjarri nga 
partneri i tyre intim

Numri i personave të 
cilët dorëzuan SALW-e 
gjatë fushatave të 
grumbullimit

2015 2014 2013 2012 2011

Numri i aplikimeve të 
refuzuara për të 
blerë armë zjarri

Numri i aplikimeve të 
refuzuara për të blerë
 armë zjarri për arsye të 
dhunës në familje

Gra burra

Anëtarët e komisioneve të SALW-ve
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3. gjinia dhe mOSha

2015

Autorët meshkuj të incidenteve me armë zjarri 
sipas moshës

15-29

30-44

45-60

60+

2015

viktimat meshkuj të incidenteve me armë zjarri 
sipas moshës

15-29

30-44

45-60

60+

2015

Autoret femra të incidenteve me armë zjarri 
sipas moshës

15-29

30-44

45-60

60+

2015

viktimat femra të incidenteve me armë zjarri 
sipas moshës

15-29

30-44

45-60

60+



Shtojcat70

6.5 ShtojcA 5:  LiStA e figurAve, tAbeLAve dhe kutive

figurat

Figura 1:  Përqindja e viktimave të vrarë meshkuj dhe 
femra dhe e meshkujve dhe femrave të dënuar 
për vrasje me paramendim  

Figura 2:  Raporti i vrasjeve sipas mekanizmave i 
përllogaritur nga OBSH (2012)

Figura 3:  Përqindja e viktimave burra dhe gra të vrasjeve 
me paramendim 

Figura 4:  Shkalla e vrasjeve: Mesatarja 2007-2012

Figura 5:  Autorët e incidenteve me armë zjarri sipas 
gjinisë, 2015

Figura 6:  Viktimat e vrasjeve me paramendim në 
incidentet me armë zjarri, sipas gjinisë

Figura 7:  Pjesa e vrasjeve me armë zjarri përkundrejt 
totalit të vrasjeve, sipas gjinisë

Figura 8:  Raporti i vrasjeve nga partnerët intimë 
përkundrejt totalit të vrasjeve, sipas gjinisë

Figura 9:  Raporti i vrasjeve të grave me armë zjarri nga 
partnerët intimë 

Figura 10:  Shpeshtësia e pasojave fatale sipas llojit të 
incidentit - Serbi

Figura 11: Pronësia e armëve, sipas gjinisë 

Figura 12:  Autorët dhe viktimat meshkuj të incidenteve 
me armë zjarri, sipas moshës në Shqipëri, 
Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë dhe Ish-
Republikën Jugosllave të Maqedonisë

Figura 13:  Cila është arsyeja kryesore se pse familja juaj 
NUK do të zgjidhte që të zotëronte një armë 
zjarri? – "Në përgjithësi, nuk i kam qejf armët"

tabelat

Tabela 1:   Viktimat e vrasjeve me paramendim, sipas 
gjinisë

Tabela 1a:  Autorët e incidenteve me armë zjarri, sipas 
gjinisë

Tabela 2:  Viktimat e incidenteve me armë zjarri, sipas 
gjinisë

Tabela 3:  Numri i personave të vrarë me armë zjarri nga 
partneri i tyre intim, sipas gjinisë

Tabela 4:  Vrasjet e grave nga partneri intim në Serbi

Tabela 5:  Bosnjë-Hercegovinë: Numri i lejeve të dhëna për 
blerjen e armëve të zjarrit

Tabela 6:   Problematikat gjinore në objektivat e 
strategjive dhe planeve të veprimit për SALW-et 

Tabela 7:  Përgjigjet me politika në strategjitë për SALW-et 
ndaj problematikave kryesore të politikave

kutitë

Kutia 1  Vrasjet në masë, dhuna në familje dhe siguria e 
komunitetit në Serbi

Kutia 2  Zyrtarët e agjencive ligjzbatuese dhe ushtarakët 
dhe dhuna në familje

Kutia 3 Vetëvrasja dhe armët e zjarrit

Kutia 4 Iniciativat e reja

Kutia 5 Të dhënat e ndara sipas gjinisë

Kutia 6  Strategjitë për mbrojtjen nga dhuna në familje 
dhe SALW 

Kutia 7 Inkuadrimi i dhunës  

Kutia 8  Problematikat e tjera ligjore - Kufiri i moshës për 
marrjen e autorizimit për leje

i  Autori intervistë telefonike me Ermin Peston,Zëvendësministër, Ministria e Sigurisë së Bosnjë-Hercegovinës, 5 tetor 2016.
ii   Intervistë telefonike e autorit me Marina Iles, zyrtare e lartë për barazinë gjinore, Sekretariati Rajonal për Politikat Sociale, Demografinë dhe Barazinë 

Gjinore, 22 shtator 2016.
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