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HYRJA
Vitet e fundit është konstatuar progres në njohjen e kontributit që japin femrat në 
aspekte të ndryshme të punës policore dhe ka gjithashtu një rritje modeste e numrit  
të femrave në sistemin e trainimit dhe përkrah kolegëve të tyre.  Megjithatë, nëse 
shërbimet policore dëshirojnë të plotësojnë me eficencë nevojat për siguri që kanë 
komunitetet e tyre, duhet që në mënyrë sistematike të zbatojnë masa të nevojshme 
për një integrim të sukseshëm të femrave në shërbimin policor. 

ARSYET PËR HARTIMIN E 
UDHËZIMEVE
Rrjeti i  femrave police të Europës Juglindore (Women Police Officers Network - 
WPON) ka hartuar Udhëzimet për një policim me ndjeshmëri  gjinore duke  ju  referuar 
në mënyrë  të veçantë ndaj rekrutimit, përzgjedhjes dhe zhvillimit profesional të 
femrave në polici. Udhëzimet janë bërë me qëllim :

	 •	identifikimin	e	sfidave	në	proçesin	e	rekrutimit,	përzgjedhjes	dhe	zhvillimit		
    profesional për femrat në shërbimet policore të Europës Juglindore;  
	 •	zhvillimin	e	një	mirëkuptimi	më	të	madh	për	problemet	me	të	cilat		 	
    ballafaqohen femrat në shërbimin policor; 
	 •	mundësimin	e	shkëmbimit	të	informacioneve	dhe	praktikave	më	të	mira	nga		
    kjo fushë; dhe
	 •	përcaktimin	e	masave	me	të	cilat	do	të	mund	të	përmirësohet	praktika		 	
    ekzistuese. 

Udhëzimet janë bërë në bazë të analizës së të dhënave që kanë dorëzuar shërbimet 
policore – anëtare të Shoqatës së Shefave të Policive të Europës Juglindore (SEPCA) në 
përgjigje të pyetsorit i cili u përpilua nga Rrjeti i Femrave Police të Europës Juglindore1.  

ÇFARË  JANË KËTO UDHËZIME
Udhëzimet do të shërbejnë si manual për drejtuesit e të gjitha niveleve në polici, dhe 
në veçanti për  departamentet që merren me arsimimin, burimet njerëzore dhe me 
marrdhëniet publike. Ato gjithashtu u shërbejnë dhe strukturave të tjera në Ministrinë 
e Brendshme dhe në Polici, të cilat merren me rekrutimin, pranimin, përzgjedhjen dhe 
zhvillimin profesional të punonjësve.  

Udhëzimet identifikojnë një sërë masash dhe rekomandojnë përmirësime të proçedurave 
të rekrutimit, përzgjedhjes dhe zhvillimit profesional, kryesisht duke përdorur burimet 
ekzistuese dhe pa ndryshime organizative shtesë. Të  gjitha masat e rekomanduara 
janë fokusuar në radhë të parë në zhvillimin e mëtejshëm të efikasitetit dhe cilësisë së 
shërbimit që një polici moderne e shekullit të XXI duhet t’ju ofrojë qytetarëve të vet. Kjo 
arrihet duke pasur një forcë policore të mirë trajnuar, të motivuar dhe e menaxhuar në 
mënyrë bashkëkohore. Shumë prej këtyre aktiviteteve mund të fokusohen më shumë 
në rajone të veçanta dhe/ose grupet e pakicave, në vendet ku ekziston nevoja për të 
pasur një lloj të tillë të diversifikimit të pjesëtarëve/pjesëtareve të policisë. 

1 Më tepër për vetë proçesin e hartimit të Udhëzimeve në faqen 41.

6.



Udhëzimet përcaktojnë katër objektiva për arritjen e një niveli më të lartë ndjeshmërie 
për çështjet gjinore në shërbimet policore dhe pikërisht:
 
 1) Të rekrutohet një numër më i madh i kandidateve të kualifikuara dhe   
     motivuara  dhe të mundësohet  pranimi i tyre në sistemin e arsimimit dhe  
     shërbimit policor;
 2) Proçesi të jetë i ndjeshëm ndaj çështjeve gjinore;
 3) Të forcohet zhvillimi profesional për femrat në polici; dhe
 4) Të mundësohet që ecuria në karrierë për femrat të mos të jetë e kufizuar  
      me pengesa formale dhe joformale.

PROBLEME TË  RËNDËSISHME 
TË IDENTIFIKUARA 
Është dokumentuar se paragjykimet për punën në polici akoma ekzistojnë – policimi 
shihet si një detyrë ekskluzive e meshkujve. Përkatësisht, ekzistojnë stereotipet për 
rolin tradicional të femrave në shoqëri, stereotipe që janë një pengesë me të cilën 
femrat ballafaqohen shpesh në vendin e tyre  të punës apo edhe më gjerë. Të dhënat 
paraprake që kanë dorëzuar shërbimet policore tregojnë se në fushën e arsimimit dhe 
në trainimin për detyrat policore femrat janë gjithashtu të suksesshme, dhe shpesh 
herë edhe më të sukseshme se meshkujt. Kjo tregon qartë se femrat janë një potencial 
i burimeve njerëzore të cilat nuk janë shfrytëzuar aq sa duhet.

Edukimi mbi barazinë gjinore është mënyra më efikase në luftën kundër stereotipeve. 
Ai është i rëndësishëm në arsimimin policor, jo vetëm me qëllim pranimin e një numri 
sa më të madh të femrave në polici nga ana e kolegëve meshkuj, por edhe për të 
rritur ndërgjegjësimin se nevojat e sigurisë së femrave dhe meshkujve janë deri diku 
të ndryshme dhe se puna policore mund të jetë efikase vetëm nëse këto dallime do 
të respektohen dhe do të kenë një përgjigje të ndryshme. Për shembull, policia duhet 
sistematikisht të rrisë ndërgjegjësimin dhe kapacitetin e punonjësve të vet për  t’iu 
përgjigjur efektivisht rasteve të dhunës me bazë gjinore.

Një prej gjetjeve shumë të rëndësishme të pyetësorit është se në një numër të madh 
të vendeve nevojitet që të zhvillohen edhe më tej statistikat me ndjeshmëri gjinore. 
Statistika me ndjeshmëri gjinore nënkupton që të dhënat statistikore të mblidhen të 
veçuara sipas gjinisë, për shembull, duke patur parasysh se sa ka të regjistruar për 
trainimin fillestar policor ose në akademinë policore, për të dhënat e të pranuarve, për 
ata që kryejnë me sukses trainimin ose studimet, për meshkujt dhe femrat që nisin 
trainime shtesë dhe seminare, për ata ndaj të cilëve janë nisur proçeset disiplinore, si 
dhe për numrin dhe shkaqet e atyre që e lënë profesionin. Mbledhja e të dhënave të 
tilla mundëson analizë më cilësore të gjendjes dhe zhvillimin e masave të marra. 

Lufta kundër stereotipeve, edukimi dhe përpilimi 
i statistikave me bazë gjinore janë parakusht 
për arritjen e të katër qëllimeve rreth të cilave 
janë strukturuar Udhëzimet për një policim me 
ndjeshmëri gjinore.
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PËRMBLEDHJE E
UDHËZIMEVE – ZGJIDHJET 
E PROPOZUARA
1. Tërheqja e numrit sa më të madh të kandidateve 
të kualifikuara dhe motivuara dhe pranimi i tyre në 
shërbimin dhe sistemin e arsimit policor 

Me qëllim që shërbimet policore të arrijnë në një rreth sa më të gjerë 
të kandidatëve dhe kandidateve të mundshme, dhe kështu të marrin 
kandidatë e kandidate sa më cilësorë për trainim dhe punë, nevojitet 
informimi sa më i mirë i opinionit dhe ofrimi i informacioneve sa më të 
sakta për kërkesat, veçoritë dhe rreziqet e punës policore. 

Nevojitet të vendoset bashkëpunimi më aktiv me mediat me qëllim që 
në emisionet televizive, intervistat dhe dokumentarët, opinionit t’i afrohet 
informacion mbi punën dhe rolin e policisë, gjithashtu nëpërmjet kësaj, roli 
dhe ndikimi i femrave në këtë shërbim. Në veçanti nevojitet që të tregohet 
kujdes që në media policinë ta përfaqësojnë edhe femrat, pasi është e 
nevojshme të promovohen femrat e suksesshme në polici.

Me qëllim informimin sa më të madh të qytetarëve, njoftimet për 
konkurim nevojiten të shpallen në media të ndryshme, në veçanti në ato 
që i drejtohen komunitetit të femrave. 

Për t’u siguruar se femrat e gjejnë veten e tyre në profesionin policor, 
nevojitet që materiali informativ të përmbajë fotografi të femrave në 
mosha të ndryshme që kryejnë punën policore. Gjithashtu, është mjaft 
e rëndësishme që të shpallen qartë edhe normat dhe kriteret e tjera 
për pranim, me qëllim që kandidatët e kandidatet të njihen në kohë me 
kushtet e tij. 

Pasi qëllimi nuk është vetëm numri më i madh i regjistrimeve, por edhe 
nevoja që të tërhiqet numër sa më i madh i personave të kualifikuar, 
të informuar dhe motivuar mirë për kryerjen e kësaj pune, nevojitet që 
të njoftohen sa më hollësisht kandidatet e mundshme për profesionin 
policor, dhe t’u jepet mundësia për të bërë pyetje direkt, si në rrugë 
elektronike ashtu edhe personalisht. 

Nevojitet gjithashtu, të shtohet numri i aktiviteteve promovuese siç janë, 
“Ditët e hapura“, takimet në shkollat e mesme, tryezat e rrumbëllakëta 
ose pjesëmarrja në panaire të punësimit dhe arsimimit. Të mundësohet 
që në këto aktivitete të marrin pjesë femra nga policia që të mund t’u 
përgjigjen pyetjeve për profesionin dhe trainimin në përgjithësi, dhe në 
veçanti pyetjeve të kandidateve potenciale për rolin e femrave në polici 
dhe sfidat e këtij profesioni. Kjo është e rëndësishme  në veçanti në ato 
vendeve që kanë  numrin më të vogël të kandidateve femra.

2
Na dërgoni shembuj të tjerë të praktikës së mirë, nëpërmjet i-mail-it, në 

adresën: wpon@undp.org, që të mund t’i fusim në bazën e të dhënave 
dhe tua shpërndajmë shërbimeve të tjera policore në Europën Juglindore. 

SHEMBULL I 
PRAKTIKËS SË 
MIRË2  1: 

Policia Shqiptare 
dhe Akademia 
Kriminalistiko-
Policore në Serbi 
shpërndajnë 
informacione për 
fushatën për aplikim 
nëpërmjet revistave 
të grave  me qëllim 
që të tërheqin 
vëmendjen e tyre. 
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SHEMBULL I 
PRAKTIKËS SË 
MIRË 2:  
Kriterret e 
përzgjedhjes gjatë 
pranimit në sistemin 
policor të arsimimit 
janë të njëjta 
për femrat dhe 
meshkujt; shumica 
e shërbimeve të 
anketuara policore 
theksojnë në veçanti 
se përjashtim është 
vetëm standardi 
i përgatitijes 
fizike dhe aftësive 
motorike, gjatësia 
dhe pesha, dhe 
në disa segmente 
kontrollimi i aftësisë 
shëndetësore 
për shkak të 
karakteristikave të 
ndryshme fizike 
të femrave e 
meshkujve.



Po ashtu, nevojitet në veçanti të tregohet kujdes me përfaqësueset femra 
të grupeve të margjinalizuara me qëllim që të rritet  përfaqësimi i tyre në 
polici, i cili do të sjellë si rezultat bashkëpunimin më të madh të këtyre 
grupeve me policinë dhe plotësim më të madh të nevojave të tyre. Eshtë 
e rëndësishme gjithashtu, të vendoset bashkëpunimi me organizatat jo-
qeveritare që kanë mundësi të ofrojnë ndihmë në tërheqjen e kandidateve 
dhe në përgatitjen e tyre për pjesëmarrjen në

 
konkurse.

2. Proçesi i përzgjedhjes të jetë i ndjeshëm ndaj 
çështjeve të barazisë gjinore

Me qëllim që proçesi i përzgjedhjes të bëhet sa më i ndjeshëm ndaj çështjeve 
të barazisë gjinore, në shtetet në të cilat nuk ekziston numër i mjaftueshëm i 
kandidateve të regjistruar, rekomandohet organizimi i trajnimeve përgatitore 
me qëllim që kandidatet të jenë sa më të pregatitur për pjesëmarrjen në 
konkurim. Në trajnimet përgatitore nevojitet që të prezentohen sa më 
hollësisht proçesi, kriteret e përzgjedhjes dhe llojet e testeve që bëhen.

Nevojitet që të futet pjesëmarrja e detyrueshme e femrave dhe meshkujve 
në ekipet për pranim dhe komisionet e konkurimeve, si dhe të sigurohet 
që të gjithë anëtarët të kalojnë së paku kursin fillestar për barazinë gjinore.

Me qëllim që shërbimet policore të dërgojnë mesazh të qartë për faktin 
se çështjet e barazisë gjinore merren seriozisht, aty ku nuk ekziston një 
proçedurë e tillë, nevojitet që të bëhet kontrolli i kandidatëve e kandidateve 
në proçesin e përzgjedhjes nga pikëpamja e kryerjes së akteve të dhunës 
në familje ose dhunës seksuale, dhe në rast se në të kaluarën kanë bërë 
njërën prej këtyre dy veprave, t’u bëhet i pamundur punësimi në polici.

Kuota për femrat, kur ekziston, duhet të interpretohet si minimum, dhe jo 
maksimum i të regjistruarve/pranuarve, që të mos të ndodhë që femrat të 
refuzohen edhe pse janë më të kualifikuara se meshkujt – vetëm sepse është 
“plotësuar kuota“. Në shtetet ku zbatohet sistemi i kuotave, nevojitet që të futet 
monitorimi i  zbatimit të kësaj mase me qëllim që të vërtetohet se cili është 
pragu i pranimit të femrave e meshkujve  dhe sa janë të suksesshëm në trainim 
ose punë. Rezultatet e monitorimit duhet të jenë të hapura dhe transparente.

SHEMBULL I 
PRAKTIKËS SË 
MIRË 3: 

Duke patur parasysh 
se nuk kishte numër 
të mjaftueshëm të 
aplikueseve femrave 
për arsimim policor, 
në Shqipëri në vitin 
2011 është inicuar 
fushata e rekrutimit 
vetëm për femra. 
Janë organizuar 
trajnimet përgatitore 
të kandidateve për 
Shkollën Bazë të 
Policisë në të gjithë 
vendin. Sesionet 
e trainimit janë 
fokusuar në sfidat 
dhe anët e mira të 
profesionit policor 
dhe në njohjen 
me  formularët e 
aplikimit, proçesin e 
marrjes së provimit 
me shkrim dhe 
proçedurat që 
zbatohen gjatë këtij 
proçesi. Përveç 
kësaj, trainimi 
konsiderohet si 
rast i mirë që të 
shpjegohet çdo 
paqartësi në lidhje 
me proçesin e 
rekrutimit dhe 
fazat e tij. Është 
vlerësuar se ky 
është instrument 
i mirë për shtimin 
e pjesëmarrjes së 
femrave në trainimin 
bazë policor. Në 
faqen zyrtare të 
Policisë Shqiptare 
gjenden materialet 
që u ofrojnë më 
tepër informacion 
femrave për 
profesionin policor. 
Është zhvilluar 
gjithashtu edhe 
materiali promovues 
për femrat me gjithë 
informacionin e 
nevojshëm. 
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3. Të forcohet zhvillimi profesional për femrat në polici

Një prej elementeve të rëndësishëm në integrimin e suksesshëm 
të femrave në shërbimin policor është edhe ekzistenca e numrit të 
mjaftueshëm të mentorëve(OTT) për punën me të porsapunësuarit gjatë 
kohës së praktikës. Nevojitet që ndërmjet mentorëve të shtohet numri i 
femrave dhe në trainimin për mentorët (OTT) të futet edhe ndjeshmëria 
për çështjen e barazisë gjinore.

Pasi në shumicën e shërbimeve policore nuk përcillet sistematikisht numri 
dhe lloji i trainimit shtesë të cilin e kanë kaluar të punësuarit, nevojitet që 
të futet edhe ndjekja e këtyre të dhënave, të ndara sipas gjinisë. Kërkimi 
i bërë në vitin 2009, ka treguar se një numër më i vogël i femrave  
ndaj meshkujve mendojnë se trainimet shtesë janë në dispozicion të 
barabartë si për femrat ashtu dhe për meshkujt.3  Me qëllim që femrat 
të mund të  ndikojnë po ashtu si edhe meshkujt, në efikasitetin e punës 
policore, si dhe që të mund të përparojnë në karrierë, nevojitet që të 
krijohet aksesi i femrave në të gjitha llojet e edukimit dhe trainimeve të 
ndryshme. Kjo në praktikë do të thotë se nëse kushtet i plotësojnë të dy 
kandidatët, përparësi duhet të ketë femra për shkak të numrit të paktë 
të femrave në pozitat e larta. Ka mjaft rëndësi që të mos supozohet se 
femrat nuk dëshirojnë të marrin pjesë në trainime të ndryshme për shkak 
të obligimeve familjare ose sepse ato në ndonjë rast të mëparshëm nuk 
kanë shfrytëzuar mundësinë e ofruar.

Gjithashtu, nevojitet që të mbahen evidenca mbi arsyet se përse 
largohen femrat apo meshkujt nga policia, ose nga ndonjë shërbim i 
veçantë ose njësi brenda saj, si dhe të njihen shkaqet për largimin nga 
trainimi. Me qëllim që të mblidhen të dhëna të tilla, nevojitet që të bëhet 
edhe intervista dalëse (e largimit) ose t’u jepet shansi punonjësve që të 
plotësojnë pyetësorin ku do të mund të shpjegojnë shkaqet për largim. 
Një lloj i tillë i të dhënave do t’u mundësojë shërbimeve policore të 
shohin problemet me të cilat ballafaqohen punonjësit, si dhe të marrin 
masa që të zvogëlojnë problemet e tyre.

3 Vendosja e Rrjetit të femrave police në Europën Juglindore-Rezultatet dhe 
kërkimet (2009), gjenden në: http://www.seesac.org/wpon-  publications/1/

SHEMBULL I 
PRAKTIKËS SË 
MIRË 4: 
Edhe pse në 
akademitë policore 
ka më pak femra 
se sa meshkujt, ato 
shpesh janë njësoj 
të suksesshme si 
meshkujt, bile edhe 
më të suksesshme. 
Shërbimet policore 
në BeH-Ministria 
e punëve të 
brendshme (MPB) e 
Republikës Serpska, 
Bullgarisë, Malit të 
Zi, Moldavisë dhe 
Serbisë, mblidhen të 
dhënat statistikore 
për nxënësit më 
të suksesshëm 
të trainimit ose 
studentët. Në 
Bullgari ndërmjet 
10% të studentëve 
më të suksesshëm 
në vitin 2010, 50% 
femra dhe 50% 
meshkuj. Në Moldavi 
në vitin 2010 
ndërmjet studentëve 
më të suksesshëm 
11 femra dhe pesë 
meshkuj, ndërsa në 
vitin 2011 tri femra 
dhe katër meshkuj. 
Në Mal të Zi nga viti 
2006 në Akademinë 
policore nga 17 
studentë që kanë 
kryer shkollimin 
sipas programit 
për profesionin e 
policit me sukses të 
shkëlqyer, 10 femra 
dhe shtatë meshkuj.

SHEMBULL I PRAKTIKËS SË 
MIRË 5:
Në tri shtete mblidhen të dhënat për 
numrin e atyre që e kanë lënë shkollimin 
policor ose shërbimin sipas gjinisë 
(BeH – MPB-ja e Republikës Serpska, 
Bullgaria, Serbia për trainimin bazë të 
policisë dhe akademinë Kriminalistiko-
policore), në pesë mbledhin të dhënat 
për shkaqet e largimit ndarë sipas gjinisë 
(Shqipëria, BeH - MPB-ja e Republikës 
Serpska, Bullgaria, Moldavia, Serbia për 
trainimin bazë të policisë dhe akademinë 
Kriminalistiko-policore). Në bazë të këtyre 
të dhënave mund të krijohen masat 
të cilat do të parandalojnë humbjen e 
femrave dhe meshkujve që nisin trainimin, 
studentëve dhe të punësuarve.
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SHEMBULL I PRAKTIKËS SË MIRË 6: 
Në Serbi deri në fund të vitit 2011 në shumicën 
e drejtorive policore u organizua edukimi për 
të punësuarit me temën e barazisë gjinore dhe 
dhunës me bazë gjinore. MPB-ja e Republikës 
Serpska (BeH) gjatë qershorit të vitit 2011 
ka mbajtur kursin e parë në radhë me emër 
“Aftësimi profesional i punonjësve policor 
të MPB-së së Republikës Serpska në fushën 
e barazisë gjinore dhe dhunës seksuale“. 
Qëllimi i kursit është aftësimi i punonjësve 
dhe punonjëseve të policisë për kryerjen e 
punës me kompetenca dhe veprim në rastet 
e dhunës me bazë gjinore dhe seksuale. Kursi 
realizohet në Drejtorinë për arsimim policor me 
zgjatje pesëditore ose 40 orë mësimi, dhe deri 
tani në to kanë marrë pjesë 40 pjesëtarë dhe 
pjesëtare të policisë. Kurset janë organizuar 
me përkrahjen e programit të Kombeve të 
Bashkuara për zhvillim.  (UNDP).
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SHEMBULL I 
PRAKTIKËS SË 
MIRË 7:  
Përfaqësueset 
e mekanizmave 
për barazinë 
gjinore brenda 
shërbimeve policore 
të BeH – MPB-ja e 
Republikës Serpska, 
Kroacisë, Malit të 
Zi e Shqipërisë në 
punën e vetë shpesh 
bashkëpunojnë 
me përfaqësuesit 
e mekanizmave 
të tjerë për 
barazinë gjinore 
që kanë vendosur 
në vendet e tyre 
siç janë Këshilli 
parlamentar ose 
Zyra e Qeverisë, ose 
me përfaqësuesit 
ose përfaqësueset 
e organizatave 
joqeveritare, që 
mund të ofrojnë 
përkrahje me 
eksperte në 
zbatimin e ligjeve 
kombëtare dhe 
planeve të veprimit 
për arritjen e 
barazisë gjinore.
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SHEMBULL I PRAKTIKËS SË MIRË 8: 
Rrjeti i femrave police të Europës Juglindore (WPON) është themeluar në 
nëntor të vitit 2010. në Sarajevë, Bosna e Hercegovina, nën sponsorizim 
të Shoqatës së Shefave të Policive të Europës Juglindore nga ana 
e përfaqësueseve të emëruar të 9 shërbimeve policore në Europën 
Juglindore (Shqipërisë, Drejtorisë Federale të Policisë (FBeH), Ministrisë së 
Punëve të Brendshme të Republikës Serpska (BeH), Bullgarisë,  Malit të Zi, 
Kroacisë, Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, Moldavisë dhe Serbisë) 
me qëllim që të promovohet çëshja për një policim me ndjeshmëri gjinore. 

Në vitin 2011 janë formuar shoqatat “Rrjeti i femrave MPB RS-RS WPON“ dhe 
Shoqata “Rrjeti i femrave oficere policie” në Bosnë e Hercegovinë me qëllim 
që të mundësojnë krijimin e rrjetit të femrave, shkëmbimin e informatave 
dhe eksperiencave, promovimin e parimit të barazisë në polici, dhe zhvillimin 
profesional të femrave. 

4. Të mundësohet që ecuria në karrierë për femrat të 
mos të kufizohet nga pengesa formale dhe joformale 

Ka mjaft rëndësi që të hiqen pengesat formale dhe joformale për ecurinë 
në karrierë të femrave në shërbim. Është e domosdoshme që të rritet 
ndërgjegjësimi i punonjësve për barazinë gjinore nëpërmjet trainimeve, 
tryezave të rrumbullakëta, seminareve. Temat mbi barazinë gjinore, me 
shqyrtim të veçantë të dhunës me bazë gjinore, nevojitet që të futen 
edhe në sistemin e arsimimit. Për të gjithë punonjësit dhe punonjëset 
nevojitet që të bëhet edukimi i vazhdueshëm për rëndësinë dhe rolin e 
policisë për trajtimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore. Përveç kësaj, 
në vazhdim ka mjaft rëndësi që drejtuesit të kenë qëndrim vendimtar 
kundër stereotipeve gjinore në punën e përditshme, si dhe të forcohen 
masat e nevojshme  kundër pjesëtarëve të policisë që kryejnë dhunë me 
bazë gjinore.

Nevojitet që të futet mekanizmi për promovimin e barazisë gjinore (për 
shembull emërimi i këshilltarit ose këshilltares për çështjet e barazisë 
gjinore ose emërimi i personit të ngarkuar për promovimin e barazisë 
gjinore në çdo njësi organizuese) në ato shërbime policore ku nuk 
ekziston, ndërsa në ato që ekziston të përforcohet roli i tij. 

Nevojitet të përkrahet puna e shoqatës së femrave në polici dhe ngritja e tyre.
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Me qëllim që shërbimet policore të jenë në gjendje të shfrytëzojnë 
potencialin maksimal të femrave në trainim dhe shërbim, nevojitet që të 
përshtatin uniformën, pajisjet dhe armët që përdorin në punën e tyre. Në 
proçesin e vendimmarrjes për procesin e dizenjimit të uniformës ose për 
pajisjet që përdoren në punë, nevojitet që të përfshihen femrat të cilat 
do të jenë përdoruese të tyre. Për furnizimet e ardhshme nevojitet që të 
shqyrtohet blerja e atyre armëve dhe pajisjeve të cilat do t’u përshtaten 
më tepër fizikut të femrave. 

Përshtatja e pajisjeve dhe kushteve të përgjithshme ka rëndësi të madhe 
për zbatimin e suksesshëm të politikave të shanceve të barabarta. Eshtë 
e rëndësishme që shërbimet policore të bëjnë sa më shumë të mundin 
që të respektojnë faktin se ndërmjet atyre që ndjekin trainimin dhe 
ndërmjet të punësuarve ka gjithnjë e më shumë femra. Në këtë kuptim, 
edhe përdorimi i gjuhës me ndjeshmëri gjinore për emrat e funksioneve 
dhe pozitat në polici, duhet të merret në konsideratë. Edhe pse për këtë 
temë ka nisur të flitet vetëm gjatë këtyre viteve të fundit, me shtimin 
e numrit të femrave në këtë profesion i cili kanë qënë tradicionalisht 
meshkullor, futja e formave gramatikore mashkullore dhe femërore për 
emrat e pozicioneve në polici, ndikon në rritjen e të qënit më të dukshëm 
të femrave në polici.

SHEMBULL I 
PRAKTIKËS SË 
MIRË 9: 
Në Kroaci 
përdoret gjuha me 
ndjeshmëri gjinore. 
Emrat  në polici 
janë përkufizuar 
dhe përdoren në 
gjininë femërore 
dhe mashkullore: 
polic/police, spiker/
spikere, kryeshef/
kryeshefe, drejtor/ 
drejtoreshë.
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SHEMBULL I PRAKTIKËS SË MIRË 10: 
Në Kroaci, në vendosjen për pjesët e uniformës së femrave morrën pjesë numër i madh i femrave 
që janë përfaqësuese të të gjitha strukturave policore si dhe pjesëtarët e të gjitha sindikatave që 
veprojnë në Ministri. Uniformat për meshkuj dhe femra kanë të njëjtat pjesë kryesore, por ato për 
femra dallojnë prej atyre për meshkuj sipas qepjes. Pantallonat për femra dhe meshkuj janë të njëjta, 
por nga ana e përparme kanë qepje në vend të palosjes ndërsa pjesa e hapur mbyllet me zinxhir. 
Këmisha për femra me mëngë të gjata dhe të shkurtra duket njësoj dhe është bërë prej të njëjtit 
material si dhe këmisha e meshkujve, por është ngushtuar me penca në bel. Te uniformat cermoniale 
femrat kanë kapele, xhaketa e femrave duket njësoj si dhe xhaketa e meshkujve por është ngushtuar 
me penca dhe femrat te uniformat festive kanë funde. Me rrobat cermoniale femrat marrin edhe 
këpucë për ceremoni që janë bërë prej lëkure të pastër, të zeza, me model këpucë salloni të thjeshta 
me taka më të ulëta. Me uniformën ceremoniale femrat mbajnë shami ndërsa meshkujt kravatë. 
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Për të krijuar një mjedis të sigurtë të punës, nevojitet që të zbatohen 
rreptësisht mekanizmat e brendshëm ligjor për raportimin e ngacmimit 
seksual dhe diskriminimit, si dhe të nxiten viktimat që të raportojnë për 
këtë lloj ngacmimi. Aty ku nuk ekzistojnë këto mekanizma, nevojitet 
të prezantohen mekanizmat të tillë për raportimin e ngacmimit dhe 
kërcënimit seksual në vendin e punës. Nevojitet që drejtuesit e policisë 
në vazhdimësi të kenë qëndrim të vendosur për papranueshmërinë e 
ngacmimit seksual në vendin e punës, të japin shembullin me sjelljen 
dhe qëndrimin e tyre, si dhe të dënojnë autorët dhe të mbrojë viktimat. 
Nëpërmjet broshurave, mësimeve ose teksteve profesionale në revistat 
e brendshme, nevojitet të ndërgjegjësohen punonjësit se çfarë është 
ngacmimi dhe kërcënimi seksual dhe cilat mekanizma ekzistojnë për 
raportimin e këtyre rasteve.

Nevojitet që mungesa gjatë lejes së lindjes të mos paraqesë pengesë për 
ecurinë në karrierë.  Në ato shërbime policore ku kushti për përparim në 
karrierë është puna e pandërprerë gjatë një periudhe të caktuar kohore, 
të shqyrtohet mundësia që mungesa gjatë lejes së lindjes të barazohet 
me lejen mjekësore gjatë lëndimit në punë ose të caktohet se në rast të 
mungesës gjatë lejes së lindjes, puna e pandërprerë të mos të jetë kusht 
për ecurinë në karrierë.

Nevojitet që të promovohet e drejta dhe detyrimi i të dy prindërve që 
të kujdesen për fëmijët. Të nxiten baballarët (ose kujdestarët) e fëmijëve 
të vegjël që të kenë të drejtë për kujdesin e fëmijëve, nevojitet që të 
shqyrtohet në veçanti si të motivohen meshkujt që të kenë më tepër 
kujdes për detyrimet familjare dhe t’u mundësohet që të kalojnë më 
shumë kohë me familjen. Të shqyrtohet futja e orarit fleksibil të punës 
për prindërit me fëmijë të vegjël (për shembull gjysma e orarit të punës) 
si dhe të mundësohet përdorimi i  kushteve të veçanta  për nënat me 
fëmijë të vegjël, lidhur me përjashtimin përkohësisht nga puna me turne, 
caktimin për të punuar jashtë vendbanimit dhe të tjera. Këto zgjidhje 
duhet të prezantohen edhe në ato vende në të cilat ato nuk ekzistojnë, 
si dhe të kihet kujdes për caktimin e turneve kur të dy bashkëshortët, 
prindërit e fëmijëve të vegjël, janë të punësuar në polici. 



UDHËZIME PËR 
NJË POLICIM ME 
NDJESHMËRI GJINORE 
DUKE JU REFERUAR  
VEÇANËRISHT  REKRUTIMIT, 
PËRZGJEDHJES DHE 
ZHVILLIMIT PROFESIONAL 
TË FEMRAVE NË POLICI  

Shërbimet policore, për të arritur qëllimin e rekrutimit 
të një numri më të madh dhe cilësor të kandidatëve 
e kandidateve të mundshme për trainim dhe punë, 
nevojiten të lajmërojnë  opinionin publik, përkatësisht 
duke ofruar informacion sa më i saktë në lidhje me 
kërkesat, veçoritë dhe rreziqet e punës policore. Studimi 
rajonal i vitit 2009 tregoi se femrat në shumicën e 
rasteve janë informuar nëpërmjet burimeve jo-zyrtare 
për profesionin policor (të njohurit dhe anëtarët e 
familjes – gjithsej 51%), dhe pastaj nëpërmjet burimeve 
të ministrive (28%) dhe mjeteve publike të informimit 
(16%)4. Informimi shpesh i është lënë shërbimeve publike 
(TV dhe internet) dhe motivimit individual të kandidatëve 
e kandidateve për të marr informacionin individualisht 
për mundësitë dhe kushtet për punësimin në polici. 

Me qëllim që pranimi i femrave në polici të mos 
mbështetet në radhë të parë vetëm në atë pjesë të 
popullatës që ka lidhje familjare me policinë, nevojitet 
që të punohet sa më intensivisht për rekrutimin e një 
rrethi sa më të gjerë të kandidateve. Prandaj, nevojitet 
që të bëhet fushata në media me qëllim përmirësimin 
e imazhit të përgjithshëm të policisë te opinioni publik, 
ashtu dhe të rritjes së vizibilitetit të femrave në këtë 
forcë. Pra, prezantimi i policisë në media është pothuajse 
stereotip, më së shumti dalin të njëjtët persona, ndërsa 
femrat në përgjithësi dalin vetëm në lidhje me krimet 
e të miturve dhe krimet seksuale. Me qëllim të heqjes 
së stereotipeve të ndarjes së punës “për  meshkuj dhe 
“për femra“, shërbimet e mardhënieve me publikun 
duhet të forcojnë bashkëpunimin me media duke krijuar 
emisione televizive me një tematikë që prek aspekte 
të ndryshme të policisë, të theksojë rolin e femrave në 
këtë forcë të cilat punojnë në departamente dhe nivele të 
ndryshme, duke i ftuar ato të jenë pjesë e këtyre emisioneve. 

4 Vendosja e Rrjetit të femrave police në Europën 
Juglindore-Rezultatet dhe kërkimet (2009), gjenden 
në: http://www.seesac.org/wpon- publications/1/

Të vendoset  
bashkëpunim më 
aktiv me mediat 
me qëllim që në 
emisionet tematike, 
intervista dhe  
dokumentare t’i 
afrohet opinionit 
publik informacion 
mbi punën dhe 
rolin e policisë dhe 
nëpërmjet kësaj dhe 
roli e kontributi i 
femrave në polici;  të 
kihet parasysh se në 
media policinë duhet 
ta përfaqësojnë 
edhe femrat, të 
promovohen femrat 
e  suksesshme në 
polici, dhe të futen 
femrat në patrullat 
punën e të cilave 
e ndjekin ekipet 
televizive.

Në faqen internet 
të shërbimit policor 
të prezentohen 
informatat për 
rolin e femrave në 
polici, fotografitë, 
përshkrimet e punëve 
që bëjnë dhe sfidat me 
të cilat ballafaqohen; 
të prezentohen femrat 
e suksesshme në polici 
dhe arritjet e tyre në 
këtë profesion.

Promovimi i 
profesionit 
policor

OBJEKTIVI: Rekrutimi i numrit sa më të madh të kandidateve të kualifikuara dhe motivuara 
dhe me qëllim pranimin e tyre në sistemin e shkollimit dhe shërbimit policor
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Është gjithashtu e rëndësishëm njohja e këtij profesioni 
me ndihmën e ekipeve të gazetarëve që shoqërojnë 
patrullat e përziera (burra dhe gra punonjës policie). 

Për t’u popullarizuar profesioni i policisë, nevojitet që 
të punohet për bashkëpunim më aktiv me shkollat, 
që fëmijëve dhe nxënësve të shkollave të mesme t’u 
prezantohet puna dhe roli i policisë, dhe nëpërmjet 
kësaj, roli i femrave në polici. Nevojitet në veçanti që 
të kihet kujdes që në këto aktivitete, rol aktiv të kenë 
femrat oficere policie.

I pakënaqur me numrin e femrave të regjistruara, 
shërbimi policor i Shqipërisë, inicoi ndryshimet ligjore 
dhe përfundoi draftin e amandamenteve për rregullat 
e pranimit, në të cilat parashikohet minimalisht 50% 
të atyre që janë pranuar në arsimimin bazë të policisë 
duhet të jenë femrat, dhe nëse kjo nuk do të realizohet, 
policia duhet të shpall fushatën e rekrutimit vetëm për 
femrat. Kështu për herë të parë, në vitin 2011, policia 
bëri fushatë intensive vetëm për femrat dhe përfshiu 
tërë vendin. Në këtë pako të masave gjendet edhe 
shtyrja e pasjes së patentës së shoferit në momentin e 
regjistrimit, sepse është vënë re se kjo godet në veçanti 
kandidatët potencial të gjinisë femërore. Ato janë të 
detyruara që të japin provimet për marrjen e patentës 
së shoferit deri në fund të trainimit.

Të vendoset 
bashkëpunim aktiv 
me shkollat me 
qëllim që fëmijët të 
mësojnë mbi punën 
dhe rolin e policisë 
në komunitet dhe 
nëpërmjet kësaj roli 
i femrave në polici. 
Të kihet kujdes që 
femrat punonjëse 
policie të kenë një 
rol aktiv në këto 
aktivitete. 

Të shpallen 
njoftimet për 
konkurse në media 
të ndryshme duke 
përfshirë edhe 
ato që i drejtohen 
popullatës  femër 
dhe pakicave.

Të përfshihen  
fotografitë e 
femrave në punë 
të ndryshme 
policore, dhe në 
veçanti të tregohen 
edhe femrat e 
suksesshme në 
polici. 

Të informohen të 
interesuarit për 
konkurset

Kur shpallen konkurset për regjistrim në arsimimi bazë 
policor ose akademinë policore, njoftimi në përgjithësi 
shpallet në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme 
dhe në shtypin ditor. Shpesh përmendet numri i telefonit 
ku mund të marrin të interesuarit dhe të njoftohen më 
hollësisht për konkursin. Vetëm dy shërbime policore 
(Shqipëria dhe akademia Kriminalistiko-policore e 
Serbisë) kanë thënë se njoftimi për konkurs shpallet 
dhe në media me qëllim që të tërheqin sa më tepër 
kandidate për regjistrim. Shërbimet policore të 
Shqipërisë,  Malit të Zi, Moldavisë e Serbisë kanë thënë 
se kanë kujdes që fotografitë që përdorin të tregojnë 
jo vetëm meshkujt por edhe femrat gjatë kryerjes së 
punëve policore, me qëllim që për këtë profesion të 
interesohen femrat. 

Shërbimi policor i Shqipërisë ka përmendur se në 
faqen web të Ministrisë ekzistojnë materialet siç janë 
fletëpalosjet, afishet dhe broshurat, që i tregojnë 
opinionit publik rolin e femrave në polici,  dhe janë 
dizenjuar edhe spote televizive, film dokumentar 
(http://www.youtube.com/watch?v=mkHQsFN_nog), 
dhe kanë organizuar shpërndarjen e fletëpalosjeve që të 
rekrutojnë femra të kategorive të ndryshme shoqërore.

5 Të shihet në: www.asp.gov.al.



Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së 
Kroacisë njofton se, edhe pse gjatë disa vjetëve të fundit 
nuk janë hartuar materiale të veçanta propaganduese 
për pranimin në shkollim, MPB-ja e Kroacisë nxjerr 
buletinin Paqja, Reputacioni, Besimi, dhe broshura 
të ndryshme dhe literaturë tjetër, ku shpall tekste, 
intervista me punonjësit policor, fotografitë e tyre me 
uniformë dhe të ngjashme, dhe me të cilat nxiten femrat 
që të dorëzojnë aplikimin në konkurs për pranimin në 
shërbimin e Ministrisë. 

Të intensifikohet 
shpërndarja e 
posterave  dhe 
materialeve të tjera 
promovuese me 
fokusim te popullata 
femër.

Materialet të 
vendosen në 
shërbimet publike 
ku ka prani masive 
të femrave si dhe 
në qendrat sportive, 
klubet e fitnesit, 
institucionet 
publike.

Të shpallen 
gjerësisht dhe të 
përkufizohen qartë 
normat e aftësisë 
fizike dhe kriteret e 
tjera për pranim me 
qëllim që femrat të 
njihen në kohë me 
kushtet; të njoftohen 
me fletëpalosje dhe 
nëpërmjet internetit.

Të shtohet numri 
i promovimeve 
direkte siç janë: 
„ditët e hapura“, 
takimet  në shkollat 
e mesme, tryezat 
e rrumbëllakëta, 
pjesëmarrja 
në panaire të 
punësimit dhe 
arsimimit, dhe të 
sigurohet që në 
këto ngjarje të 
marrin pjesë femrat 
nga policia që 
mund t’u përgjigjen 
pyetjeve për 
trainim/profesionin 
në përgjithësi, dhe 
në veçanti pyetjeve 
të kandidateve 
potenciale për rolin 
e femrave në polici 
dhe sfidat e këtij 
profesioni. 

Të mundësohet 
kontakt direkt të 
kandidatëve dhe 
kandidateve të 
mundshëm me 
punonjësit policor

Qëllimi nuk është vetëm numri më i madh i regjistrimeve, 
por edhe nevoja që të tërhiqet numër sa më i madh 
i personave të kualifikuar, të informuar dhe motivuar 
mirë për kryerjen e kësaj pune, nevojitet që të 
njoftohen sa më hollësisht kandidatet e mundshme për 
profesionin policor, dhe t’u mundësohet që të mund 
të bëjnë pyetje direkte si në rrugë elektronike ashtu 
edhe personalisht. Promovimet e bazuara në kontaktin 
personal me kandidatet e mundshme janë mjaft të 
rëndësishme sepse ofrojnë mundësi të prezantimit të 
eksperiencës personale dhe mundësinë e bërjes së 
pyetjeve nga ana e të interesuarve të mundshëm. Ato 
mund të organizohen si “ditët e hapura“, pjesëmarrje 
në panaire të punësimit dhe arsimimit, takimet me 
nxënësit e viteve të III-ta e IV-ta të shkollës së mesme, 
dhe në veçanti në qytete të vogla. Organizata lokale 
jo-qeveritare mund të përfshihem në përgatitjen e 
këtyre aktiviteteve si edhe në gjetjen e femrave si 
edhe të entiteve të margjinalizuara. Shërbimet policore 
gjithashtu, përpiqen që të mundësojnë kontakt direkt 
me kandidatët e interesuar me hapjen e telefonave të 
gatshëm gjatë fushatës së rekrutimit, nëpërmjet e-mail-
it të MPB-së ose nëpërmjet shërbimit të studentëve në 
akademitë policore. 
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Disa shërbime (Mali i Zi, Serbia) përmendin pjesëmarrjen 
në panairin e punësimit të organit të administratës 
shtetërore, si dhe në panairet e arsimimit, ndërsa disa 
organizojnë ”ditët e hapura” ku kandidatët e kandidatet 
potencial mund të vijnë dhe të pyesin për profesionin 
policor. Në shumicën e shërbimeve policore ekziston 
praktika e organizimit të një dite të tillë, së paku një herë 
në vit. Në Bullgari ”dita e hapur” organizohet në të gjitha 
28 Drejtoritë e MPB-së, së shumti në kuptim të fushatave 
për rekrutim si dhe gjatë festimit të ditës së Policisë dhe 
MPB-së në tërë vendin. Në Shqipëri është vlerësuar se ky 
është rast i mirë që kandidatët potencial të pyesin personalisht 
për organizimin e policisë dhe për mënyrën si e kryen policia 
detyrën dhe kjo bëhet edhe në kuptimin e filozofisë së 
”policimit në Komunitet”  të miratuar në vitin 2000. 

Në Moldavi në mars e prill organizohen ditët e dyerve 
të hapura në akademinë e MPB-së Stefan cel Mare, në 
Federatën e BeH në akademinë policore, ndërsa në 
Serbi në Qendrën për trainimin bazë të policisë. Në Mal 
të Zi disa njësi organizative, për shembull njësia Speciale 
Antiterroriste dhe njësia e Veçantë e policisë, organizojnë 
kontakte të tilla direkte me qëllim të njohjes dhe informimit 
të studentëve/studenteve dhe nxënësve/nxënëseve 
të shkollave të mesme për punën e këtyre njësive dhe 
aftësinë dhe gadishmërinë e tyre për zgjidhjen e sfidave 
më të rënda të sigurisë.

Megjithatë, një prej shërbimeve të anketuara policore 
vë re se në ngjarje të tilla mjaft rallë janë thirrur femrat 
police që të flasin për punën e tyre. Shërbimet policore 
të Shqipërisë, Bullgarisë dhe BeH – MPB-së të Republikës 
Serpska thonë se femrat që punojnë në polici marrin 
pjesë në ngjarjet promovuese, u ofrojnë informacione 
kandidatëve dhe kandidateve potencial, marrin pjesë 
në diskutime dhe u përgjigjen pyetjeve. Kjo deri diku 
lidhet me policimin në komunitet, ndërsa në vend tjetër 
theksohet se ngjarje të tilla zakonisht planifikohen dhe 
organizohen në bashkëpunim të ngushtë me Qendrën e 
Shtypit dhe shërbimet e MPB-së për mardhëniet publike.

Akademia Kriminalistiko-policore në Beograd prej vitit 
2009 ka bërë prezantime dhe shpërndarje të materialeve 
promovuese në shkollat e mesme dhe në drejtoritë 
policore vendore, që ka rezultuar shtimin e numrit të 
të aplikuarve në konkurse për regjistrim në çdo vit të 
ardhshëm.

Të kihet kujdes 
që materialet 
e konkursit të 
përmbajnë numrat 
e telefonave ose 
adresën e-mail 
ku kandidatet 
potenciale dhe 
kandidatët mund 
të marrin më 
shumë informata 
për konkursin dhe 
profesionin policor 
në përgjjithësi.

Të vendoset 
bashkëpunimi 
me organizatat 
joqeveritare me 
qëllim që me 
ndihmën e tyre të 
rekrutohen femrat 
nga grupet e 
margjinalizuara (për 
shembull femrat  
Rome).

Pas çdo fushate për 
rekrutim të bëhet 
vlerësimi (me anketë 
ose intervistë me 
kandidatet) dhe në 
krijimin e fushatës 
së ardhshme të 
merren parasysh 
konkluzionet dhe 
rekomandimet e 
arritura. 

Të vlerësohet 
suksesshmëria 
e fushatës 

Shumica e administratave policore nuk kanë 
eksperiencë në kuptim të zhvillimit të fushatës për 
pranimin dhe anketimin e femrave në polici, duke i 
pyetur se si janë punësuar, eksperiencën e tyre në punë 
dhe përdorimin e informacioneve me qellim zhvillimin 
me te mire të fushatës për punësim. Shërbimi policor i 
Shqipërisë përmend se pas çdo fushate takohet këshilli 
për punësimin e kandidatëve, që shkruan raportin 
duke identifikuar mungesat dhe ia dorëzon Drejtorit të 
Përgjithshëm të Policisë me qëllim që këto eksperienca 
të merren parasysh gjatë fushatës së ardhshme.
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Shumica  e shërbimeve policore nuk organizojnë trainim 
të veçantë për përgatitjen e kandidatëve dhe 
kandidateve për regjistrim në shkollat policore. Akademia 
Kriminalistiko-policore në Beograd, pas shpalljes së 
konkursit, dhe para fillimit të proçesit të përzgjedhjes 
të kandidatëve dhe kandidateve, organizon mësimin 
përgatitës për meshkuj / femra me të njëjtat kushte, që 
ndërmjet të tjerash përfshin edhe gadishmërinë fizike 
për marrjen e provimit. Policia shtetërore Shqiptare në 
vitin 2011 ofroi për herë të parë programet përgatitore 
për kandidatet me qëllim që të lehtësohej regjistrimi i 
tyre në trainimin bazë të policisë. Kjo ka nënkuptuar 
organizimin e tryezave të rrumbëllakëta ku kandidatet 
janë njohur me sfidat e këtij profesioni të vështirë si 
dhe përgatitjen për testet e provimit. Një përgatitje e 
tillë ka qënë mjaft e rëndësishme në pjesët e vendit ku 
rekrutimi i femrave ka qënë mjaft i paktë. 

Përgatitjet mund të ndikojnë në rekrutimin e numrit 
më të madh të kandidateve të kualifikuara. 
Përveç përgatitjeve që do t’i organizojnë institucionet 
kompetente, akademitë policore, me përdorimin e 
burimeve egzistuese në këto sisteme të mëdha dhe 
hapësira (salla sportive), është e mundur, më tej, për 
shpenzime të pakta të angazhohen edhe profesorët e 
papunë ose të pensionuar. Në përgatitjet për provime 
mund të marrin pjesë edhe organizatat joqeveritare 
lokale – disa prej tyre janë të interesuara që të ndihmojnë 
në përgatitjen e nxënëseve pjesëtare të grupeve të 
margjinalizuara për testim.
 

Përgatitja e 
kandidateve 
femra për bërjen 
e testeve për 
pranim në rastet 
kur egziston numër 
jo i mjaftueshëm i 
aplikimeve

Të organizohet 
trainime 
përgatitore për  
testet e pranimit të 
kandidateve.

Vendosja e  
bashkëpunimit 
me organizatat 
joqeveritare 
që do të mund 
të ndihmojnë 
në rekrutimin 
e femrave dhe 
nga grupe të 
marxhinalizuara.

Pëfshirja e  
femrave oficere 
policie në ndihmë 
të kandidatëve për 
testin e pranimit.

Të shfrytëzohen 
burimet egzistuese 
në akademitë 
policore, sallat 
dhe  poligonet në 
drejtoritë policore; 
të shqyrtohet 
angazhimi i 
profesorëve të 
pensionuar apo të 
papunë.

OBJEKTIVI: Proçesi i përzgjedhjes të bëhet i ndjeshëm për çështjen e barazisë gjinore
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Duke parë në afat më të gjatë, nevojitet të vërtetohet 
se a është në korrelacion suksesi në testet e pranimit 
me suksesin e kryerjes së punëve policore, pra me 
rezultatet e mëvonshme të suksesit në shërbim sepse 
ekziston mundësia që kriterret që zbatohen në disa 
faza të përzgjedhjes si testet psikologjike dhe verifikimi 
i përshtatshmërisë fizike janë jo të përditësuara pra 
jo të mjaftueshme. Në bashkëpunim me institucionet 
shkencore të profileve të ndryshme – fakultete dhe 
institute, mund të shihet mundësia e përdorimit më të 
mirë të parametrave të përzgjedhjes.

Të vendoset 
bashkëpunimi 
me institucionet 
shkencore 
(universitete 
dhe institute) 
me qëllim që 
të analizohet 
mundësia e 
vendosjes  dhe 
përdorimit të 
parametrave më të 
mirë (për shembull 
të psikotesteve më  
moderne).

Të vërtetohet a 
janë në korrelacion 
të suksesshëm 
testet e pranimit 
me performancën 
dhe rezultatet e 
mëvonshme në 
shërbimin policor.

Të bëhet e 
detyrueshme 
pjesëmarrja 
e femrave në 
komisionet e 
konkurseve të 
pranimit.

Të sigurohet 
ndjeshmëria 
gjinore e 
anëtarëve të 
komisionit për 
pranim. 

Edukimi i vendim-
marrësve të 
cilët vendosin 
mbi kriteret e 
pranimit, mbi 
nevojën e zbatimit 
të mundësive të 
barabarta për 
punësim si për 
femrat dhe për 
meshkujt.

Të forcohet  
ndjeshmëria 
gjinore e 
komisionit të 
përzgjedhjeve

Përditësimi 
i testeve të 
pranimit

Sipas të dhënave të shërbimeve policore ekipet për 
përzgjedhjen e kandidatëve në shumicën e rasteve kanë 
edhe femra por kjo rallë është parashikuar si detyrim. 
Në Serbi, në përbërje të komisionit të intervistës për 
përzgjedhje, prej katër anëtarësh një deri në dy të jenë 
femra. Në përbërje të komisioneve të tjera përzgjedhëse 
ka edhe meshkuj edhe femra, ndërsa numri i tyre është 
kushtëzuar me strukturën konkrete të punonjësve në 
disa degë. MPB-ja e Republikës Serpska (BeH) dhe 
Bullgarisë thonë se në komisione janë përfaqësuar 
të dy gjinitë por se kjo nuk është parashikuar si 
domosdoshmëri. Në Mal të Zi gjatë vendosjes për 
zgjedhjen e kandidatëve duhet të kihet kujdes për 
plotësimin e të drejtave për përfaqësueshmërinë e 
barabartë të meshkujve dhe femrave, pjesëtarëve të 
pakicave, ose të entiteteve të tjera kombëtare. 

Shumica e shërbimeve policore thonë se anëtarët e 
komisioneve përzgjedhëse nuk kanë asnjë trajnim të 
veçantë për barazinë gjinore. Qendra për trainimin 
bazë në Serbi thotë se ekziston trajnimi i disa anëtarëve 
të ekipeve për përzgjedhje në fushën e barazisë gjinore 
dhe në fushën e ndalimit të dhunës. Në Bullgari dhe 
BeH – Republika Serpska anëtarët e komisionit janë 
njohur me përditësimin e vazhdueshëm me të gjitha 
temat aktuale, me rëndësinë e barazisë gjinore dhe 
rolin e Ministrisë në këtë fushë. Prandaj rekomandohet 
që në ekipet për pranim të ketë gjithmonë femra dhe 
do të ishte mirë që të gjithë anëtarët e komisionit më 
parë të kenë kaluar trainimin për barazinë gjinore. 
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Disa shërbime policore verifikojnë a është dënuar 
kandidati me dënim përfundimtar për vepra penale 
të motivuara nga lakmia apo motivet e pandershme, 
ose a është dënuar për vepra për kundërvajtje kundër 
rendit publik me elemente të dhunës ose për ndonjë 
vepër tjetër për kundërvajtje që e bënë të padenjë për 
shërbimin policor, dhe a bëhet fjalë për një person sjellja 
e të cilit deri tani, zakonet dhe preferencat tregojnë 
pasiguri për kryerjen e detyrës. 

Në Serbi për pranim në trainimin bazë policor bëjnë 
verifikime nëpërmjet evidencës së të dënuarve dhe 
verifikime operative në terren. Gjatë intervistës 
përzgjedhëse, kjo bëhet nëpërmjet segmentit të 
identifikimit të qëndrimeve relevante sociale. Të gjithë 
kandidatët dhe kandidatet që e marrin provimin 
për akademinë kriminalistiko-policore dërgohen në 
verifikimin e ashtuquajtur të sigurisë, që ndërmjet të 
tjerash nënkupton edhe kontrollimin e evidencës penale 
dhe të kundërvajtjes për çdo kandidat/kandidate nga 
ana e shërbimeve kompetente. 

Disa shërbime policore thonë se nuk zbatojnë asnjë 
verifikim sigurie të kandidatëve.

Verifikim i 
hollësishëm i 
kanidateve të 
të dyja gjinive 
në procesin e 
selektimit, mbi 
të dhëna  të 
mundshme 
të shkeljes të 
të drejtave të 
njeriut, dhunës 
familjare ose 
dhunës seksuale.

Kuotat për 
femrat, nëse 
egzistojnë, 
duhet të 
interpretohen si 
minimum, dhe 
jo si maksimum i 
të regjistruarve/
pranuarve. 

Të ndiqet 
suksesi në 
trainim, 
rezultatet e 
punës, lëvizjet 
në shërbim, 
anketat me 
femrat në 
polici, që të 
bëhet zhvillimi 
i zbatimit të 
sistemit të 
kuotave. 

Verifikimi i 
kandidatëve e 
kandidateve  në 
pikëpamje të 
shkeljes së të 
drejtave të njeriut, 
dhunës në familje 
ose dhunës 
seksuale 

Të bëhet 
monitorimi i 
zbatimit të sistemit  
të kuotave kur 
është e mundur

Disa shërbime policore thonë se gjatë pranimit në trainimin 
bazë të policisë, akademinë policore ose shkollën e 
lartë të punëve të brendshme ata planifikojnë më parë, 
numrin e saktë, përkatësisht përqindjen e kandidatëve 
të regjistruar të gjinisë femërore për cdo klasë. Kjo do të 
thotë se është parashikuar një lloj kuote për regjistrim që 
shpesh interpretohet si maksimum i femrave të regjistruara 
dhe jo si minimum që do të mund të shkaktojë refuzimin 
e kandidateve të cilat janë më të kualifikuara se kolegët 
meshkuj sepse nuk ka mjaft vend për to. 

Megjithatë, ka edhe shërbime policore që thonë se gjatë 
vendimit për marrjen në pune, komisioni formon listën e 
kandidatëve në bazë të rezultateve të arritura në testim, 
pa marrë parasysh gjininë. Sipas të dhënave të MPB-së të 
Kroacisë që nga viti 2006-2011 kanë ndërmjet 18% dhe 37% 
femra ndërmjet të regjistruarve në programin e arsimimit të 
shkollimit të mesëm të të rriturve për profesionin polic pa 
zbatim të kuotës. Në Kroaci gjatë vitit 2010 femrat përbënin 
30% të të gjithë atyre që e kanë kryer me sukses trainimin 
bazë dhe 20% të të gjithë atyre që kanë kryer akademinë 
policore që është shembull i mirë i përfaqësueshmërisë së 
femrave në përqindje të rëndësishme pa zbatimin e kuotave. 

Shërbimet policore nuk bëjnë analiza shtesë për efektet e 
masave të veçanta ose kuotave. Prandaj duhet që të forcohet 
përcjellja e sistemit të kuotave: mbledhja e të dhënave, 
ndjekja e rezultatit të punës dhe lëvizjet në shërbim, anketa 
me femrat dhe në bazë të analizës së detajuar të bëhet 
zhvillimi i këtij sistemi. 

Në rast se nuk zbatohen kuotat, nevojitet të zbatohen masa 
të tjera me qëllim që të rritet numri i femrave të interesuara 
për punën në polici dhe më pas të mundësohet zhvillimi i 
tyre profesional.
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Një prej elementëve të rëndësishëm në integrimin e 
suksesshëm të femrave në shërbimin policor paraqet edhe 
ekzistenca e një numri të mjaftueshëm të mentorëve/ 
mentoreve që punojnë me të porsapunësuarit gjatë 
periudhës së provës.

Shumica e shërbimeve policore thonë se ekziston 
programi i veçantë për përgatitjen e mentorëve (OTT-
ve), për punën e tyre me të porsapunësuarit, por se nuk 
ekziston ndjeshmëria për çështjen e barazisë gjinore 
në këtë program. Asnjë shërbimi policor nuk iu përgjigj 
pozitivisht pyetjes se a i përgatitin mentorët për punën 
me femrat. 

Katër shërbime policore kanë të dhënat për numrin e 
femrave dhe meshkujve mentorë, dhe sipas këtyre të 
dhënave numri i femrave ndërmjet mentorëve ndryshon 
-në Kroaci arrin 20% ndërmjet mentorëve për shkollimin 
e lartë dhe universitar dhe rreth 10% në Ish Republikën 
Jugosllave të Maqedonisë, ndërsa në Mal të Zi është 
vetëm një femër.

Dy shërbime policore kanë thënë se bëjnë vlerësimin e 
mentorëve. Në Kroaci sistemi i ndjekjes dhe zhvillimit 
të mentorit realizohet në njësitë organizuese në të cilat 
bëhet programi i mentorit. Në zhvillim marrin pjesë edhe 
praktikantët që në fund të programit të mentorit vlerësojnë 
punën e mentorit të vetë. Në Shqipëri ekziston njësia në 
Qendrën e Trajnimit Policor që ndjek punën e metorit, 
në bazë të pyetësorëve të veçantë dhe informacioni i 
dërgohet Drejtorit të Qendrës së Trainimit. Një Shërbim 
policor thotë se mentorët ndonjëherë janë më të rreptë 
ndaj femrave për shkak të paragjykimeve të veta. 

Në trainim për 
mentorë të futen 
edhe cështjet 
gjinore për tërritur 
ndjeshmërine ndaj 
këtyre cështjeve.

Të shtohet numri i 
femrave mentore.

Në njësitë e punës, 
të caktohen persona 
që kanë besimin e 
punonjësve, dhe me 
të cilët  ata mund të 
këshillohen.    

Nëse ka disa 
kandidatë me të 
njëjtat kualifikime, 
t’i jepet përparësi 
femrave për shkak 
të numrit të paktë 
të pjesëmarrjes 
në trajnime të 
specializuara dhe 
në pozita të larta 
drejtuese.

Të mos përjashtohen 
femrat nga edukimi 
duke nënkuptuar se 
nuk dëshirojnë që të 
marrin pjesë në to për 
shkak të obligimeve 
familjare ose  sepse 
në ndonjë rast të 
mëparshëm nuk e 
kanë shfrytëzuar 
mundësinë e ofruar.

Të përmirësohet 
aksesi i femrave në 
të gjitha format e 
edukimit.

Të forcohet 
mentorimi 
dhe sistemi i 
mbështetjes së 
brendshme për 
femrat në polici

Disponueshmëria e të gjitha llojeve të edukimit dhe përsosjes 
profesionale është parakusht për progres dhe prandaj në 
këtë proces duhet të marrin pjesë edhe femrat. Kjo çështje 
është mjaft e rëndësishme sepse studimi rajonal në vitin 
2009 ka treguar se femrat mendojnë se meshkujt kanë me 
shumë perparesi per pjesemarrje  në trainimet e avancuara 
ose seminare, ndërsa shumica e meshkujve mendojnë se 
psesemarrja ne trajnime është i barabartë për femrat dhe 
meshkujt. 6

Shërbimet policore nuk kanë ofruar të dhëna për numrin e 
meshkujve dhe femrave në polici që kanë marrë pjesë në 
trajnime të avancuara e cila është një tregues i mungesës 
së statistikave gjinore. Një shërbim policor ka të dhëna, 
por nuk janë ndarë sipas gjinisë. Një  shërbim policor ka 
dorëzuar të dhënat vetëm për femrat. Informacionet më 
të hollësishme i ofroi Moldavia. Në vitin 2010, zyra për 
burimet njerëzore organizoi 11 seminare ose trainime te 
avancuara ku morrën pjesë 40 femra dhe 91 meshkuj. 

6Vendosja e Rrjetit të femrave police në Europën 
Juglindore – Rezultatet e studimit (2009), op. cit.
 

OBJEKTIVI: Të forcohet zhvillimi profesional për femrat në polici
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Femrave dhe meshkujve duhet t’u jepen mundësi të 
barabarta për të ndjekur studime të avancuara. Sa 
herë që të ketë ndonjë seminar apo trajnim profesional, 
atyre duhet t’u ofrohet pjesëmarrja dhe t’u lihet 
mundësia të pranojnë apo të refuzojnë këtë mundësi. 
Nëse femrat refuzojnë ndoshta për shkaqe familjare, 
ato nuk duhet të gjykohen për zgjedhjen e bërë. Në 
disa raste të zbatohet edhe diskriminimi pozitiv dhe t’i 
jepet përparësi femrave, nëse  dy kandidatë janë njësoj 
të kualifikuar, duke patur parasysh numrin jo të madh të 
femrave në pozita udhëheqëse.

Do ishte mirë që të analizohen rezultatet e njohurive 
dhe aftësive brenda trainimit të vazhdueshëm dhe 
të vërtetohet a ekzistojnë dallime të rëndësishme 
statistikore për meshkujt e femrat. Në bazë të kësaj 
analize mund të shihen nevojat për trainimin eventual 
të mëtejshëm të femrave për aftësi të rëndësishme – 
ngritjen e nivelit të forcës fizike, ose rezultateve në qitje 
me armë zjarri dhe elementeve të tjera të trainimit të 
vazhdueshëm sipas nevojave të shërbimit (duke ditur 
se për shkak të detyrimeve të femrat jashtë orarit të 
punës, ato nuk arrijnë që t’i kushtohen mjaft këtyre 
aftësive).

Të vërtetohet a 
egzistojnë dallime 
të rëndësishme 
statistikore në 
rezultatet e testeve 
dhe aftësive 
brenda trainimit 
të vazhduara dhe 
nëse egzistonë 
të shqyrtohet 
nevoja e trainimit 
të mëtejshëm 
të femrave për 
kompetenca të 
rëndësishme që të 
mos mbeten pas.

Të identifikohet 
numri dhe shkaqet e 
largimit të femrave 
e meshkujve  
nga policia ose 
shërbimet/njësitë e 
veçanta brenda saj.

Do të qe mirë që 
të bëhet formulari 
dhe intervistën ta 
bëjë një person i 
përgatitur.

Të bëhet intervista 
e largimit

Jo të gjitha shërbimet policore kanë të dhëna për 
numrin dhe shkaqet që studentët ose të punësuarit 
e lënë punën, dhe pikërisht një statistikë e tillë do të 
ndikonte te një planifikim më i mirë dhe marrjen e 
masave që do të ndalonin  largimin e atyre që nisin 
trainim, studentëve dhe punonjësve. Shembull i mirë 
është Moldavia ku gjatë largimit nga policia plotësohet 
anketa në të cilën punonjësja ose punonjësi mund të 
shkruajnë përse largohen nga shërbimi. 

Tri prej nëntë shërbimeve policore kanë dorëzuar të 
dhënat për numrin e atyre që janë larguar nga shkollimi 
policor ose shërbimi ndarë sipas gjinisë (BeH – MPB-
ja e Republikës Serpska, Bullgaria, Serbia për trainimin 
bazë të policisë dhe akademia Kriminalistiko-policore), 
gjashtë kanë përmendur të dhënat për shkaqet për 
largim ndarë sipas gjinisë (Shqipëria, BeH – MPB-ja 
e Republikës Serpska, Bullgaria, Mali i Zi, Moldavia, 
Serbia për trainimin bazë të policisë dhe akademia 
Kriminalistiko-policore). 

Shkaqet për ndërprerjen e shkollimit ose lënien e 
shërbimet nuk dallohen te femrat e meshkujt në 
Moldavi, Serbi dhe BeH – MPB të Republikës Serpska; 
pra ata njësoj ndërpresin shkollimin ose largohen 
nga shërbimi për shkak të ndryshimit në gjendjen 
shëndetësore, shkaqet e natyrës personale, kushtet e 
punës ose pakënaqësia me shumën e pagesës. 

Policia e Shqipërisë ka identifikuar se shkaqet për femrat 
e meshkujt dallojnë. Si shkak kryesor i femrave për 
largimin nga akademia policore përmendet ambienti 
ku mbizotërojnë meshkujt, dëshira që të gjejnë punë që 
paguhet më mirë. 

24.



Pas pesë deri në dhjetë vjetë shërbim, shkaku kryesor për 
të cilin femrat largohen nga puna në atë shërbim policor 
është pakënaqësia me trajtimin duke patur parasysh se 
sa e vështirë dhe kërkuese është puna. Meshkujt në të 
njëjtën periudhë largohen nga puna e policisë në radhë të 
parë sepse nuk janë të kënaqur me karrierën. Në grupin 
e të punësuarve që largohen nga profesioni policor pas 
dhjetë vjetë pune, stereotipet gjinor dalin plotësisht në 
sipërfaqe: për femrat shkaku kryesor për largimin nga 
puna është kujdesi për familjen ndërsa për meshkujt fakti 
se gjetën punë që paguhet më mirë. 

Ministria e punëve të brendshme e Bullgarisë jep të dhënat 
për ata që jane pezulluar nga puna. Këtu ekziston dallim i 
madh ndërmjet femrave e meshkujve, pra shumica e atyre 
që u ndërpritet marrëdhënia e punës si pasojë e dënimit 
janë meshkujt. Sipas të dhënave të policisë të Malit të Zi 
baza më e shpeshtë për ndërprerjen e marëdhënieve të 
punës është kalimi i kohës së kontratës së angazhimit dhe 
ai nga ana statistikore është i pranishëm për të dy gjinitë. 
Megjithatë, kur flitet për ndërprerjen e marëdhënieve 
të punës nga ana e punëdhënësit për shkak të masave 
disiplinore ose për shkak të dënimit për vepër penale 
që bëhet sipas detyrës zyrtare, shumica janë meshkujt 
(bile 90%). Kur flitet për ndërprerjen e punës nga ana e 
punëdhënësit, gratë janë raste përjashtuese, të rralla.

Rekomandohet që në praktikën e Ministrisë të punëve 
të brendshme dhe shërbimeve policore të futet edhe 
intervista e largimit me qëllim që të shihen shkaqet e ikjes 
nga policia/largimi nga trainimi/ndërprerja e studimit. Do 
të ishte mirë që një proçedurë e tillë të bëhet edhe te kalimi 
në një shërbim tjetër (nëse nuk lidhet me përparimin) 
me qëllim që të shihet a ekziston ndonjë shkak i veçantë 
për largimin nga njësi konkrete organizative. Për këtë 
intervistë duhet të bëhet formulari  dhe nevojitet që ta 
bëjnë intervistues ekspertë në këtë fushë.

Prezantimi i temave 
për barazinë gjinore 
në kurrikulat e 
sistemit arsimor.

Edukimi i 
domosdoshëm i të 
gjithë punonjësve 
e punonjëseve (në 
nivele të ndryshme) 
për rëndësinë dhe 
rolin e policisë në 
luftën kundër dhunës 
në bazë gjinore 
(nëpër seminare, 
trajnime dhe tryeza 
të rrumbëllakëta). 

Të rritet 
ndërgjegjësimi mbi 
barazinë gjinore

Pothuajse të gjitha shërbimet policore në pyetësor kanë 
identifikuar paragjykimet si një prej pengesave më të 
mëdha me të cilat ballafaqohen femrat oficere policie 
në mjedisin e vetë të punës. Femrat në përgjithësi 
konsiderohen si “seksi i dobët“ dhe për shkak të 
cilësive të veta fizike ajo nuk është në gjendje që të 
ballafaqohet me punët policore. Gjithashtu, ekzistojnë 
edhe paragjykimet se detyrimi kryesor i femrave është 
kujdesi për familjen dhe se ato duhet të harmonizojnë 
detyrimet familjare me punët jashtë orarit dhe punën 
gjatë natës, gjë e cila shkakton një pranimin të 
pamjaftueshëm të femrave oficere policie. 

Stereotipet për rolin tradicional të femrave në shoqëri 
mund të eleminohen lehtë nga të dhënat që kanë 
dhënë shërbimet policore për suksesin e femrave dhe 
meshkujve në trainime dhe studime. Statistika tregon se 
femrat në trainimin bazë ose në akademitë plicore janë 

OBJEKTIVI: Të mundësohet që përparimi në karierë për femrat të mos kufizohet me 
pengesa formale dhe joformale
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njësoj të suksesshëm si meshkujt, në disa raste edhe 
më të suksesshme se meshkujt duke patur parasysh se 
janë të pranishme në një numër më të vogël por janë 
njësoj të përfaqësuara si meshkujt ndërmjet nxënësve/
studentëve të nderuar ose me vlerësim më të lartë.

Edukimi për barazinë gjinore është mënyra më e mirë 
në luftën kundër stereotipeve. Në arsimin policor është 
i rëndësishëm jo vetëm për pranimin e numrit sa më të 
madh të femrave në polici nga ana e kolegëve meshkuj 
por edhe me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit se 
nevojat e sigurisë së femrave dhe meshkujve dallohen 
dhe se puna policore do të jetë efikase vetëm nëse 
do të respektohen këto dallime dhe do t’u përgjigjen 
atyre. Prandaj policia duhet që të ngrej sistematikisht 
ndërgjegjen e punonjësve të vetë dhe kapacitetin e 
tyre që t’i përgjigjen me efikasitet kësaj sfide. Një prej 
pyetjeve në pyetësor ka qënë vërtetimi i faktit se a 
janë integruar çështjet e barazisë gjinore dhe deri në 
cilin nivel në sistemin e arsimimit policor. Shërbimet 
policore kanë thënë se nuk ekziston lëndë e veçantë, 
por se temat për barazinë gjinore janë pjesë e lëndëve 
siç janë të drejtat e njeriut, të drejtat e njeriut dhe etika, 
sociologjia, drejtësia penale, kompetencat e policisë, 
etika policore në sistemin e arsimimit themelor ose në 
sistemin e arsimimit të lartë. Por, më shpesh cështjeve 
të barazisë gjinore u kushtohen vetëm disa orë. 

Rëndësi të madhe ka rritja e ndërgjegjësimit dhe 
kapaciteteve të policisë që të veprojnë në rastet 
e dhunës me bazë gjinore. Statistika zyrtare për 
përhapjen e dhunës me bazë gjinore, për kryerësit dhe 
dënueshmërinë në vendet e Europës Juglindore është e 
paktë. Në njërin prej vendeve të Europës Juglindore, në 
bazë të analizës së artikujve në shtyp është vërtetuar se 
25% të vrasjeve të femrave në kuptimin familjaro-juridik 
i kanë bërë pjesëtarë të policisë ose ushtrisë. Situata 
është më shumë delikate sepse pikërisht policia është 
intitucion të cilit viktimat duhet t’i drejtohen për ndihmë 
dhe një statistikë e tillë e lëkund besimin e qytetarëve 
dhe qytetareve. Viktima e dhunës së një pjesëtari të 
policisë rallë do të raportojë për dhunën sepse ka frikë 
se pjesëtari i policisë do të mbrojë kolegun.

MPB-ja e Republikës Serpska (BeH) gjatë qershorit të 
vitit 2011 ka mbajtur kursin e parë në radhë me titullin 
“Aftësimi profesional i oficerëve të policisë të MPB-së 
të Republikës Serpska në dhunën me bazë gjinore dhe 
seksuale“. Qëllimi i kurseve është aftësimi i punonjësve 
të policisë për kryerjen e veprimeve në rastet e dhunës 
me bazë gjinore dhe seksuale. Kurset realizohen në 
drejtorinë për arsimimin policor, dhe zgjatin pesë ditë 
ose 40 orë mësimi, dhe deri tani në to kanë marrë 
pjesë rreth 40 pjesëtarë dhe pjesëtare të policisë.

Në Serbi, në fund të vitit 2011, në shumicën e drejtorive 
policore janë organizuar edukime për punonjësit me 
temën e barazisë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore 

Nevojitet që 
drejtuesit të 
marrin një 
qëndrim të 
vendosur kundër 
stereotipeve 
gjinore në punën 
e përditshme. 
 

Është e 
domosdoshme 
që drejtuesit 
policor të 
mbajnë një 
qëndrim të qartë 
dhe të marrin 
masa kundër 
punonjësve të 
policisë të cilët 
janë autorë  të 
dhunës me bazë 
gjinore.

Ndryshimet 
e plotësimet 
e kodeksit 
të etikës 
policore, ku 
ato egzistojnë, 
të përfshihet 
çështja e 
barazisë gjinore.
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dhe shqyrtohet edhe mundësia e futjes së kësaj lënde 
në programet e studimit në akademitë policore ose futja 
e temave nga kurrikula “Barazia gjinore dhe dhuna me 
bazë gjinore“, në disa lëndë të ndryshme që mësohen në 
këtë institucion të lartë shkollor. Këto kurse u organizuan 
me mbështetjen e Programit të Zhvillimit të Kombeve të 
Bashkuara (UNDP).

Rritja e ndërgjegjësimit të punonjësve në polici mbi 
barazinë gjinore do të ndikojë jo vetëm te efikasiteti i 
punës policore në veprimtarinë e saj në përgjigje të 
rasteve të dhunës me bazë gjinore por edhe te pranimi 
i femrave në radhët e policisë dhe në qëndrimin ndaj 
femrave si partnerë të barabartë në arritjen e mjedisit 
më të sigurtë social. 

Katër shërbime policore kanë njoftuar se kanë 
vendosur një lloj mekanizmi për barazinë gjinore në 
polici. Mekanizmat për barazinë gjinore janë struktura 
institucionale të vendosura që të promovojnë, përparojnë 
dhe sigurojnë pjesëmarrjen e njejtë të femrave dhe 
meshkujve në të gjitha sferat e jetës publike dhe politike 
(deklarata e Pekinit dhe platforma për Veprim, miratuar 
në konferencën e Katërt botërore për femrat, më vitin 
1995). Ai mund të jetë personi ose departamenti që 
ngarkohet për ndjekjen e zbatimit të ligjit dhe parimit 
të anti-diskriminimit, dhe inicimin e masave për 
përmirësimin e pozitës së femrave. 

Në shërbimin policor të Shqipërisë ekziston struktura 
që merret me çështjet e barazisë gjinore dhe çështjet 
e dallimeve. Detyrat e tyre janë gjetja dhe vendosja 
e regullave dhe proçedurave dedikuar promovimit 
të barazisë gjinore dhe dallimeve brenda përbrenda 
policisë dhe identifikimit të zgjidhjeve më të mira për 
zbatimin e këtyre regullave.

Në Drejtorinë e Policisë të Malit të Zi është emëruar 
koordinatorja për barazinë gjinore. Ajo rregullisht 
dorëzon raportet, përkatësisht informatat për realizimin 
e masave konkrete dhe aktiviteteve të caktuara me 
planin Kombëtar të Veprimit për arritjen e barazisë 
gjinore, informatat për raporte për zbatimin e Konventës 
për Eliminimin e të gjitha formave të Diskriminimit të 
Femrave si dhe raporte të ndryshme dhe informata për 
çështjet e barazisë gjinore, diskriminimit, përkatësisht 
për realizimin e parimeve për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut. Gjithashtu, brenda sindikatës policore të Malit të 
Zi, ekziston edhe seksioni i femrave.

Ministri i Punëve të Brendshme të Kroacisë ka emëruar 
koordinatorin për barazinë gjinore në këtë ministri, që 
koordinon zbatimin e ligjeve për barazinë gjinore dhe 
politikës kombëtare për realizimin e barazisë gjinore dhe 
bashkëpunon me Drejtorinë për Barazi. Administrata 
publike dhe personat juridik në pronë të shtetit në 
Republikën e Kroacisë janë të detyruar të zbatojnë 
masa të veçanta dhe të japin plane për promovimin 
dhe vendosjen e barazisë gjinore. Gjithashtu, çdo katër 
vjetë hartojnë  plane veprimi, në bazë të analizës së 

Të konsiderohet 
emërimi i një 
ose më shumë 
personave në 
strukturën e 
policisë që do 
të jenë ngarkuar 
për promovimin 
e çështjes së 
barazisë gjinore.

Të mundësohet 
edukimi i këtyre 
personave në 
sferën e barazisë 
gjinore.

Të përkrahet 
vendosja e 
shoqatës së 
femrave në polici.

Të bëhet lidhja 
me mekanizmat 
egzistues për 
barazinë gjinore 
(zyra qeveritare /
agjencitë, këshilli 
parlamentar, 
organizatat 
joqeveritare 
etj) që mund të 
ofrojnë përkrahje, 
ekspertizë 
në proçesin e 
institucionalizimit 
të mekanizmit për 
barazinë gjinore në 
polici.

Të futet 
Mekanizmi për 
promovimin e 
barazisë gjinore 
aty ku nuk 
egziston
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femrave dhe meshkujve, vërtetojnë shkaqet për 
vendosjen e masave të veçanta, objektivat që duhet 
të arrihen si dhe mënyrën e zbatimit dhe metodat e 
kontrollit.

Në MPB të Republikës Serpska (BeH) njoftojnë se në 
çdo njësi organizative secili prej punonjësve është 
i ngarkuar për promovimin e çështjeve të barazisë 
gjinore.

Shembull i mirë i mekanizmit për barazinë gjinore janë 
shoqatat ose rrjetet e femrave në polici. Rrjeti i femrave 
Police të Europës Juglindore është formuar në vitin 2010 
nën sponsorizimin e Shoqatës së Shefave të Policive 
të Europës Juglindore me qëllim që të mundësojë 
shkëmbimin e informacioneve dhe praktikave më të 
mira, dhe të funksionojë si mekanizëm për promovimin 
e barazisë gjinore në  shërbimet policore të Europës 
Juglindore. Ju mund të gjeni informacion në ”http://
www.seesac.org/wpon/. Në vitin 2011 janë formuar 
Shoqatat “Rrjeti i Femrave të Ministrisë të Punëve të 
Brendshme të Republikës Serpska – RS WPON“ dhe 
Shoqata “Rrjeti i Femrave Oficere Police“ në Bosnjë 
-Hercegovinë me qëllim që të mundësojnë krijimin e 
rrjetit, shkëmbimin e informatave dhe eksperiencave, 
promovimin e parimeve të barazisë gjinore në polici 
dhe zhvillimin profesional te femrave. 

Përfaqësuesit e mekanizmave për barazinë gjinore 
në punën e vet mbështeten shpesh te mekanizmat e 
tjera për barazinë gjinore që janë vendosur në vendet e 
tyre. Këto janë për shembull zyrat qeveritare/agjencitë, 
këshillat parlamentar, institucionet të ngarkuara për 
zbatimin e planeve të veprimit për implementimin 
e Rezolutës 1325 për “Gruaja, paqja dhe siguria“ 
të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. 
Përfaqësuesit e mekanizmave për barazinë gjinore 
në shërbimet policore bashkëpunojnë gjithashtu, me 
organizatat joqeveritare, që mund të ofrojnë përkrahje, 
ekspertizë në zbatimin e ligjeve, strategjive dhe planeve 
të veprimit për arritjen e barazisë gjinore. 

Transparenca është e domosdoshme si në proçesin e 
përzgjedhjes për trainim/studim/punësim, ashtu edhe 
për përparimin në karrierë. Konkurset për vendet 
drejtuese duhet jo vetëm të jenë transparente por 
edhe me kritere të përkufizuara qartë. Thirrjet për 
konkurim duhet të jenë të hapura për të gjithë, me 
teste për vlerësimin e aftësive, njohurive dhe zotësive, 
duke respektuar e listën renditëse që është mënyra 
e vetme për të parandaluar diskriminimin. Aksesi 
i plotë i kanidatëve në procesin e konkurimit, rrit 
ndërgjegjësimin ndër kandidatet femra se të gjitha 
pozicionet janë gjithashtu të arritshme prej tyre.
Është e domosdoshme që të ekzistojë përshkrimi i 
detajuar i vendit të punës, me  aftësitë e përmendura 
hollësisht dhe zotësitë për kryerjen me efikasitet të çdo 
pune, me qëllim që të shihet më qartë se nuk ekzistojnë 
punë të femrave e meshkujve, por se zgjedhja bëhet 
vetëm në bazë të kritereve të përcaktuara. 

Të përshkruhen 
hollësisht vendet  e 
punës dhe qartësimi i 
hollësishëm i aftësive 
për kryerjen efikase 
të çdo pune.

Të shqyrtohet 
zgjedhja e 
kandidatëve dhe 
kandidateve nga 
ana e komisionit 
të konkurimit  në 
bazë të kritereve 
të përcaktuara, PA 
i njohur të dhënat 
personale  të 
kandidatit.

Të rritet 
transparenca 
e  proçesit duke 
bërë thirrje të 
brendshme 
dhe publike të 
kanidatëve.

28.



Megjithatë, për shkak të numrit të paktë të femrave në 
pozita më të lartë, nëse do të vijnë dy kandidatë me të 
njëjtat kualifikime në konkurim përparësi duhet t’u jepet 
kandidateve femrave.

Përshtatja e pajisjeve dhe kushteve të përgjithshme të 
punës janë me shumë rëndësi për zbatimin e suksesshëm 
të politikave të mundësive të barabarta. Si rrjedhim, 
është shumë e  rëndësishme që shërbimet policore të 
bëjnë më të mirën e mundshme që t’i përshtaten faktit 
se ka gjithnjë e më shume femra ndërmjet atyre që 
trajnohen dhe ndërmjet punonjësve.

Me futjen e femrave në polici, u shfaq nevoja që shërbimet 
policore t’i përshtatin uniformat dhe pajisjet që ato përdorin 
në punën. Çështja e uniformave dhe pajisjeve që u jepen 
femrave në polici, tregon se a i kanë pranuar shërbimet 
policore në të vërtetë femrat në këtë profesion dhe t’u 
mundësojnë atyre që me dinjitet ta kryejnë detyrën e vetë 
dhe të përfaqësojnë policinë dhe që ta kryejnë punën e 
tyre me efikasitet të lartë. 

Të gjitha shërbimet policore, përveç njërës thonë se 
uniformat u janë përshtatur femrave. Pamja e uniformës, 
është përkufizuar në regullore, përmes dispozitave që 
i miraton ministri dhe në një rast edhe qeveria e vendit 
perkatës.  Për pamjen e uniformës vendos ministri ose grupi 
i veçantë i punës. MPB-ja e Kroacisë e ka përshkruajtur 
hollësisht strukturën e grupit punues – në të gjenden 
përfaqësues të të gjitha pjesëve të policisë dhe sindikatave 
që veprojnë brenda Ministrisë. Ndihmë profesionale u dha 
edhe nga Seksioni policor për pajisje dhe uniforma, i cili 
është i ngarkuar për hartimin e regullave të hollësishme 
për çdo pjesë të veshjes policore (uniformës) dhe që ndjek 
prokurimin, prodhimin dhe shpërndarjen e saj. Kur cështjet 
e një takimi janë pjesë të caktuara të uniformës së femrave, 
një numër i madh i femrave, përfaqësuese të të gjitha 
sindikatave që veprojnë në Ministri të të gjitha niveleve 
policore duhet të jenë prezente. Të gjitha shërbimet 
policore kanë thënë se femrat marrin pjesë në punën e të 
gjitha grupeve punuese që caktojnë pamjen e uniformave, 
por nuk është e qartë a marrin pjesë edhe femrat të cilat i 
mbajnë këto uniforma. 

Çështja e uniformave është diçka që e trajtojnë shpesh 
femrat pjesëtare të shërbimeve policore në bisedat 
joformale, sepse  shumë shpesh ballafaqohen me situatën 
ku këmishat zyrtare, pantallonat apo xhupat janë thjesht 
shumë të mëdha për to.

Megjithatë, shumica e shërbimeve policore thonë se 
uniformat për femra e meshkuj dallojnë. Më shpesh dallojnë 
pasi është parashikuar që femrat të mbajnë funde. Por, dy 
shërbime informojnë se uniformat e punës ose uniformat 
për trainimin në terren nuk dallojnë ndërmjet femrave e 
meshkujve. Tri shërbime policore (Kroacia, Mali i Zi dhe 
ish Republika Jugosllave e Maqedonisë) kanë përmendur 
më hollësisht se uniformat dallojnë dhe kanë theksuar se 
këmishat dhe pantallonat për femra janë qepur ndryshe. 

29.

Të sigurohet 
pjesëmarrja e 
domosdoshme e 
femrave oficere 
policie në procesin 
e vendim marrjes në 
lidhje me uniformat 
dhe pajisjet që 
përdoren në detyrë.

Për furnizimet 
e ardhshme  të 
shqyrtohet blerja 
e armëve  dhe 
pajisjeve më të 
vogla që do t’i 
përshten më mirë 
fizikut të femrave.

Përshtatja e 
uniformave dhe 
pajisjeve për  
femrat



Të gjitha shërbimet policore kanë thënë se kriteret për 
mbajtjen e armëve midis femrave dhe meshkujve janë të 
njëjta. Një shërbim policor tha se në raste të veçanta femrat 
mund të marrin pistoletë ndryshe nga ajo e parashikuar, 
por këto kushte të veçanta nuk janë përmendur. Duke qënë 
se femrat dhe meshkujt ndryshojnë në përgjithësi sipas 
karakteristikave fizike dhe duke patur parasysh se studimet 
tregojnë se te saktësia e qitjes ndikon edhe madhësia e 
dorezës së pistoletës, nevojitet që të shqyrtohet se cili lloj 
pistolete do t’i takojë më mirë femrave. Gjithashtu, do të 
nevojitet që të vërtetohet më hollësisht se cilat pajisje u 
përshtaten më mirë femrave. Pajisjet e përshtatshme dhe 
uniformat ndikojnë në radhë të parë te siguria e punonjësve 
gjatë kryerjes së punës dhe në eficencën e kryerjes së 
detyrave të tyre. Prandaj, për furnizimin e ri me armë dhe 
pajisje, duke patur parasysh rritjen e numrit të femrave, 
nevojitet të merren parasysh karakteristikat e tyre fizike.

Pothuajse të gjitha institucionet arsimore kanë përshtatur 
kapacitetet e veta të strehimit kështu që ka dhoma 
fjetje si dhe banjo të ndara për femrat dhe meshkujt. 
Situata është më ndryshe në objektet ku punonjësit 
kryejnë punën e tyre të përditëshme. Disa shërbime 
policore nuk i janë përgjigjur kësaj pyetjeje, disa shërbime 
policore kanë vërtetuar se ekzistojnë banjo të veçanta, 
një shërbim policor thotë se banjot e veçanta ekzistojnë 
vetëm në objektet e reja ose në ato që janë rinovuar 
gjatë dy-tri vjetëve të fundit. Një shërbim policor thotë 
se nuk ekzistojnë kushtet për tualete të veçanta ndërsa 
tjetri se në objektet ku kryhen punët e regullta policore 
ekzistojnë tualetet e veçanta ”kudo që ka mundësi”, por 
prapëseprapë  shumica e këtyre objekteve nuk kanë tualet.

Çështja e përdorimit të gjuhës me ndjeshmëri gjinore është temë 
për të cilën është nisur të flitet gjatë viteve të fundit. Pra, femrat 
kanë nisur të zënë pozita në jetën publike, të cilat nuk i kanë 
patur më parë. Kështu, emërimi i këtyre titujve dhe funksioneve 
është standardizuar nga ana gjuhësore në gjininë mashkullore. 
Gjatë këtyre viteve të fundit është rritur ndërgjegjësimi se 
nevojitet të zhvillohet gjuha me ndjeshmëri gjinore që do të 
njoh jo vetëm disa lloje profesionesh ku mbizotërojnë gjinia 
femërore “kamariere“, “infermiere“, “kuzhinjere“ por edhe 
femrat të cilat merren me profesione të cilat më parë nuk kanë 
qënë të mundshme për ato. Femrat kështu, ngadalë, kanë 
nisur të bëhen “sekretare të shtetit“, “avokate“, “kryeshefe“, 
“drejtoresha“. Çështja e përdorimit të gjuhës me ndjeshmëri 
gjinore në shërbimet policore tregon shembullin e praktikës së 
mirë në Kroaci, ku ekzistojnë dhe përdoren format femërore/
mashkullore të drejtimit ndaj punonjësve: polic/police, spiker/
spikere, kryeshef/kryeshefe, drejtor/drejtoreshë. Nga ana tjetër 
shërbimet policore thonë se të gjitha titujt dhe funksionet në 
polici janë përmendur vetëm në gjininë mashkullore.

Një prej çështjeve delikate për të cilën janë pyetur shërbimet 
policore, është çështja për proçedurat për raportimin e 
ngacmimit seksual në vendin e punës, për të dhënat për 
rastet e rapurtuara dhe rezultatin e këtyre raportimeve. 
Të gjitha shërbimet policore kanë përmendur se deri tani 
nuk kanë patur raste të raportuara të ngacmimit seksual. 
Pesë shërbime policore kanë përmendur se kanë vendosur 
proçedura për raportimin e ngacmimit seksual.

Të mundësohen 
tualete, dhoma për 
veshje, banja, si dhe 
kapacitete strehimi 
të veçanta për 
femrat. 

Të përdoren format 
mashkullore dhe 
femërore për titujt 
dhe funksionet në 
polici. 

Nëse këto forma 
gjuhësore nuk 
egzistojnë, të 
zhvillohen  në 
bashkëpunim me 
mekanizmat për 
barazinë gjinore. 

Të përshtatet 
infrastruktura 
në objektet për 
trainimin  dhe 
punën e femrave

Përdorimi i 
një gjuhe me 
ndjeshmëri gjinore
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Të zbatohen 
saktësisht 
mekanizmat ligjor 
dhe të brendshëm 
të raportimit për 
ngacminin seksual, 
diskriminimin dhe 
kërcënim moral.

Vendosja e këtyre  
mekanizmave 
kudo ku ato nuk 
egzistojnë.



Të rritet 
ndërgjegjësimi i 
punonjësve për 
egzistencën e këtyre 
mekanizmave dhe 
sesi të dallojnë 
ngacmimin seksual 
dhe kërcënimin 
moral me broshura, 
ligjërata, artikuj 
në revistat e 
brendshme.

Të nxiten punonjësit 
që të përdorin këto 
mekanizma.

Nevojitet që 
drejtuesit e policisë 
në vazhdimësi të 
kenë një qëndrim 
vendimtar për 
mospranueshmërinë 
e ngacmimit seksual 
në vendin e punës, 
të japin shembullin 
me sjelljen dhe 
qëndrimet e tyre, 
si dhe të dënojnë 
autorët dhe të 
mbrojë viktimat.

	 •	Shembulli	1:	Proçedura	për	raportimin	e	ngacmimit	
seksual në vendin e punës është i njëjti si për të gjitha shkeljet e 
tjera të detyrave të punës, kundërvajtjeve dhe veprave penale, që 
do të thotë se raportimi mund të bëhet te eprori i drejtpërdrejtë, 
njësia për standarde profesionale ose stacionit policor vendor. 
	 •	Shembulli	2:	Ngacmimit	seksual	mund	t’i	raportohet	
sektorit për kontrollin e brendshëm brenda Ministrisë së 
brendshme.
	 •	 Shembulli	 3:	 Në	 përputhje	 me	 ligjin	 për	 policinë,	
regulloren për mënyrën e kryerjes së punëve të caktuara policore 
dhe zbatimit të kompetencave në kryerjen e këtyre punëve, dhe 
regulloren për përgjegjësinë disiplinore, raste e ngacmimit seksual 
në vendin e punës raportohen te eprori i drejtpërdrejtë. 
	 •	 Shembulli	 4:	 Ekziston	 komisioni	 për	 të	 drejtat	 e	
njeriut dhe etikën policore  brenda ministrive të brendshme. 
Në nivelin rajonal egzistojnë 28 komisione, në secilën drejtori 
rajonale. Pavarësisht nga kjo shërbimi policor ka thënë se 
rastet e ngacmimit seksual nuk raportohen sepse femrat e 
konsiderojnë problemin e ngacmimit seksual problem personal 
dhe nuk dëshirojnë të zbulojnë informata të tilla. 
	 •	Shembulli	5:	Nuk	ekzistojnë	proçedura	të	veçanta	
për raportimin e ngacmimit seksual, por në këtë rast do të 
zbatohen të gjitha rregullat disiplinore.

Kjo çon drejt rekomandimit se nevojitet që të rritet 
ndërgjegjësimi i femrave dhe meshkujve në polici për 
ngacmimin seksual dhe mekanizmat ekzistuese për raportimin 
e rasteve të tilla, si dhe përmirësimin e proçedurave ekzistuese. 
Drejtuesit e policisë duhet të nxisin raportimin e këtyre rasteve 
dhe të mbrojnë viktimat dhe kështu të dërgojnë mesazh 
të qartë se policia është një shërbim që ofron mundësi të 
barabarta për femrat e meshkujt, u mundëson punonjësve 
të vetë që të japin potencialin e tyre të plotë në mjedisin e 
punës si dhe policia të shërbejë si shembull për institucionet 
e tjera duke vendosur standardet për sjelljen në raste të tilla. 
Nevojitet të nxiten punonjësit që të përdorin mekanizmat ligjor 
dhe të brendshëm për raportimin e ngacmimit seksual në vendin 
e punës.

Të shqyrtohet 
mundësia që 
mungesa gjatë lejes 
së lindjes të barazohet 
me raportin për 
sëmundje si pasojë
e lëndimeve në punë 
ose të vendoset 
qartësisht se 
mungesa për shkak 
të lejes së lindjes 
nuk konsiderohet 
ndërprerje e kohës 
së punës, si një nga 
kushtet e vendosura 
për ecurinë në 
karrierë.

Të organizohen 
mbledhje ose 
trainime të shkurtëra, 
për punonjëset e 
policisë që kthehen 
nga leja e lindjes, me 
qëllim përditësimin 
dhe plotësimin e 
detyrimeve në punë.

Të parandalohet 
që leja e lindjes 
të bëhet pengesë 
për përparimin në 
karrierë

Kushtet për përparim në karrierë formalisht nuk dallojnë 
ndërmjet femrave e meshkujve. Megjithatë, njëri prej 
shërbimeve policor përmendi se një regull gjinor neutral 
për ecurinë në karrierë, ka pasoja negative te femrat oficere 
policie. Për ecurinë në karrierë të punonjësve të policisë, një 
prej kushteve, është koha e qëndrimit në një punë, e caktuar 
saktësisht me ligj. Në këtë kuptim punonjëset policore nuk 
kanë trajtim të barabartë me meshkujt duke qënë se koha që 
e kalojnë në me leje lindjeje dhe raport për kujdesin e fëmijës 
nuk hyjnë në kohën e qëndrimit në punë duke realizuar 
shumë ngadalë kushtin kohor për ecurinë në karrierë. 

Prandaj do të ishte mirë që të barazohet mungesa gjatë 
shtatëzanisë me lëndimin në punë në akte juridike të cilat 
regullojnë kushtet e ecurisë në karrierë (në vendet ku 
ekziston ky problem) ose të parashikohet që në rast të 
mungesës së shtatzanisë kushti për përparim të mos të jetë 
puna e pandërprerë në pozitën e mëparshme. Gjithashtu, 
rekomandohet që të organizohen takime ose trainimi i 
shkurtër në lidhje me ndryshimet që kanë ndodhur gjatë 
mungesës së lejes së lindjes për femrat që kthehen në vendin 
e tyre të punës me qëllim që sa më shpejt dhe me efikasitet të 
mund të ndërmarrin të gjitha detyrimet.
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Të mundësohen 
kushte të veçanta 
të punës për nënat 
me fëmijë të vegjël, 
duke mos i përfshirë 
në punën me turne, 
transferimi në punë 
jashtë vendbanimit 
etj, Nëse zgjidhje të 
tilla nuk egzistojnë, 
ato duhet të 
vendosen.

Të  shqyrtohet 
vendosja e orarit 
fleksibil të punës 
për prindërit (ose 
kujdestarët) e 
fëmijëve të vegjël 
(për shembull orare 
të reduktuara të ditës 
së punës) aty ku 
është  e mundur.

Të kihet kujdes për 
ndarjen e turneve kur 
të dy bashkëshortët 
punojnë në polici.

Të informohen 
punonjësit për 
proçedurat dhe 
mënyrën  si 
baballarët (ose 
kujdestarët) të 
realizojnë të drejtat 
ligjore për kujdesin e 
fëmijëve.

Të nxiten baballarët 
(ose kujdestarët) e 
fëmijëve të vegjël 
që të shfrytëzojnë të 
drejtat e kujdesit për 
fëmijë.

Përmes revistave 
të brendshme të 
tregohen shembujt 
pozitiv të angazhimit 
të baballarëve 
punonjës policie në 
jetën  familjare.

Të promovohet 
detyrimi dhe e 
e drejta e të dy 
prindërve për 
kujdesin ndaj 
fëmijëve

32.

Lista e qëllimeve, masave dhe aktiviteteve nuk është përfundimtare. Ju lutemi dërgoni 
propozimet tuaja për objektiva, masat dhe aktivitete të tjera, si dhe pyetjet që mendoni se 
nevojitet të hyjnë në këtë listë, në adresën e  e-mail:  wpon@undp.org. 

Kujdesi për fëmijë akoma trajtohet si detyrimi parësor i 
femrave. Burrat duhet të motivohen që të tregojnë më tepër 
kujdes për detyrimet familjare dhe t’u mundësohet që të 
kalojnë sa më shumë kohë me familjen edhe ata mund të 
mbështeten në dispozitat ligjore të cilat mund të jenë një 
nxitës në këtë drejtim.  Nevojitet gjithashtu edhe promovimi i 
vazhdueshëm i balancimit të jetës profesionale dhe familjare 
për të dy gjinitë për shembull nëpërmjet intervistave me 
ekspertë në revista policore, si dhe shembuj konkret duke 
përfshirë edhe ato që dryshojnë nga stereotipat tradicional, 
(baballarët e vetëm), ata që kujdesen për fëmijët me invaliditet etj. 

Të zbatohen dhe 
përmirësohen 
në vazhdimësi 
rregullat ligjore 
dhe të brendshme 
lidhur me prindërit 
me fëmijë të vegjël 

Sipas të dhënave të shërbimeve policore nuk ka dallim te 
mënyra se si u mundësohet meshkujve dhe femrave në polici 
përshtatja e jetës profesionale dhe familjare, përveçse në rastet 
e fleksibilitetit të theksuar në kuptim të mungesës nga puna 
ose ardhjeve dhe ikjeve nga puna për nevojat e kujdesit dhe 
edukimit të fëmijëve. Shërbimet policore  kanë thënë se nuk 
ekzistojnë masa të veçanta të cilat do t’u ndihmojnë punonjësve 
që të përshtatin më lehtë jetën profesionale dhe familjare. 
Zbatohen kushtet nga Kodi i Punës. 

Shpesh, shërbimet policore thonë se me Kodin e Punës femrat 
kanë të drejtë të mbrojtjes së veçantë gjatë shtatzanisë dhe 
lindjes, dhe më vonë për kujdesin e fëmijës. MPB-ja e Bullgarisë 
ka thënë se femrat police që kanë fëmijë të moshës deri 6 
vjeçare nuk punojnë jashtë orarit dhe as turnet e natës. Në 
rastin ku bashkëshortët me fëmijë të vegjël punojnë në polici, 
kihet kujdes që të mos punojnë në të njëjtin turn me qëllim që 
një prej prindërve të jetë me fëmijët. Çifte të tilla kanë përparësi 
kur jepen banesa, leje për rikuperim shëndetsor, pushimet 
vjetore etj. 

Është e domosdoshme që të zbatohen në vazhdimësi rregullat 
mbi mungesën për shkak të kujdesit të fëmijës (gjatë lejes së 
shtatzënësisë të punësohen zëvendësues që të mos ketë 
ankesa për rritjen e ngarkesës në punë nga ana e kolegëve), 
por edhe diskriminimi pozitiv i femrave në bazë të ligjit dhe 
rregullave të brendshëm – për shembull për nëna me fëmijë 
deri në tri vjeç të lejohet të ndryshojnë turnet ose kalimi në 
detyra jashtë vendbanimit për femrat me fëmijë deri në 
moshën shtatë vjeç. Nevojitet gjithashtu të shqyrtohet edhe 
vendosja e orarit fleksibil të punës për prindërit me fëmijë të 
moshë së vogël, në veçanti kur të dy prindërit punojnë në polici. 



Ky pyetësor është dizenjuar për të ndihmuar të gjithë drejtuesit e të gjitha niveleve 
në polici, dhe në veçanti departamentet që merren me arsimin, burimet njerëzore dhe 
marëdhëniet me publikun, si dhe të gjitha strukturat brenda ministrive të brendshme 
dhe policive që kanë kompetenta në fushën e rekrutimit, pranimit, përzgjedhjes dhe 
zhvillimit profesional të oficerëve të policisë. Me anë të këtij pyetsori, manaxherët do të 
jenë në gjëndje të vlerësojnë deri në cilën masë policimi egzistues ka ndjeshmëri gjinore. 
Kjo listë nuk është përfundimtare. Ju lutemi që pyetjet e reja për të cilat mendoni se 
do të nevojitet të shtohen në këtë listë t’i dërgoni në adresën e-mail: wpon@undp.org.

§

A bashkëpunon aktivisht policia me mediat për t’i afruar opinionit publik punën e 
policisë dhe nëpërmjet saj edhe të kontributit dhe rolit të femrave në polici?

A promovon aktivisht policia femrat e suksesshme në polici te opinioni publik?

A bashkëpunon aktivisht policia me shkollat e tetëvjeçare dhe të mesme  për t’iu 
prezantuar fëmijëve profesionin policor? A marin pjesë aktivisht femrat oficere 
policie në këto aktivitete?

A prezanton shërbimi policor në faqen e vetë të internetit dhe revistat e brendshme 
femrat e suksesshme në  polici dhe punën e tyre, si dhe informacion mbi rolin e 
femrave në polici, dhe për sfidat e profesionit? A janë të pranishme femrat në 
materialet vizuale që shpallen në faqet website ose revista? 

A janë shpallur njoftimet për rekrutim në media të ndryshme, në veçanti tek ato që i 
drejtohen popullatës femër dhe pakicave? 

A përmban materiali promovues fotografi të meshkujve e femrave në polici të 
moshës së ndryshme në punë të ndryshme policore?

Shtojca  1: Pyetësor për 
vetëvlerësimin e policimit me 
ndjeshmëri gjinore

OBJEKTIVI: Rekrutimi i numrit sa më të madh të kandidateve të kualifikuara 
dhe motivuara  dhe pranimi i tyre në sistemin e arsimimit policor dhe shërbim
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A është shpërndarë materiali promovues në vendet në të cilat prania e femrave është 
masive, në institucionet publike, qendrat sportive, klubet e fitnesit?

A janë shpallur qartë kriteret për pranim dhe normat e përgatitjes fizike me qëllim 
që kandidatet të njihen me kushtet?

A është mundësuar kontakti direkt i kandidatëve dhe kandidateve potenciale me 
punonjësit e policisë përmes  „ditëve të hapura“, tribunave, tryezave të rrumbëllakëta, 
panaireve për punësim? A marrin pjesë femrat nga policia në këto aktivitete?

A i kushtohet vëmendje e veçantë pjesëtarëve të grupeve të margjinalizuara për të 
rritur  pjesëmarrjen  e tyre në polici?

A përmban materiali për konkurim numrin e telefonit ose  adresën e e-mail ku 
kandidatët dhe kandidatet potenciale mund të marrin më tepër informacion për 
konkurimin dhe profesionin policor?

A është bërë vlerësimi pas çdo fushate për pranim, dhe a janë përdorur konkluzionet 
në hartimin e fushatës së ardhshme?

A organizohet trainime përgatitore për femrat kandidate, me qëllim që të jenë më 
të pregatitura për konkurim? A marrin pjesë femrat oficere policie në këto trainime?

A është e detyrueshme pjesëmarrja e femrave dhe meshkujve në komisionet për 
seleksionim / testim?

A e kanë kaluar anëtarët e komisioneve për seleksionim/testim edukimin për 
barazinë gjinore?

OBJEKTIVI: Proçesi i përzgjedhjes të bëhet i ndjeshëm për çështjet gjinore
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A e kanë bërë njerëzit e ngarkuar për hartimin e kritereve për punësim, trainimin nga 
fusha për barazinë gjinore dhe për nevojën e zbatimit të mundësive të barabarta për 
punësim për femrat e meshkujt?

A bëhen në proçesin e përzgjedhjes verifikime të hollësishme të kandidateve e 
kandidatëve për të kaluarën e tyre të mundshme të shkeljes së të drejtave të njeriut, 
dhunës në familje apo dhunës seksuale?

A është interpretuar kuaota për femra, aty ku egziston, si minimum i të regjistruarve? 

A bëhet vlerësimi i efekteve të kuatove dhe ndjekja e rezultateve në trainim, 
rezultateve të punës dhe në shërbim, që të vërtetohet se kuotat kanë dhënë efektin 
e dëshiruar?

A përfaqësohen proporcionalisht femrat midis mentorëve? 

A është pjesë e trainimit për mentorë ndjeshmëria gjinore? 

A përfaqësohen njësoj femrat ndërmjet atyre të cilëve u është ofruar që të marrin 
pjesë në trainimet e vazhduara profesionale? 

A egzistojnë të dhëna mbi numrin e largimeve të femrave e meshkujve nga trajnimi 
ose shërbimi dhe arsyet pse?
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OBJEKTIVI: Të forcohet zhvillimi profesional i femrave në polici



A janë cështjet për barazinë gjinore,dhe në veçanti për dhunën me bazë gjinore, 
pjesë e sistemit  të trainimit bazë të policisë ose akademisë policore?

A egziston trainimi i detyrueshëm dhe i vazhdueshëm i të gjithë punonjësve për 
rëndësinë e luftës kundër  dhunës me bazë gjinore dhe rolin e policisë në këtë luftë?

A mbajnë drejtuesit një qëndrim të vendosur kundër stereotipeve gjinore në punën 
e përditshme?

A mbajnë drejtuesit një qëndrim të vendosur dhe ndërmerrin masa kundër pjesëtarëve 
të policisë të cilët janë autorë të dhunës me bazë gjinore?

A egziston një person ose një grup personash që janë të ngarkuar për çështjet e 
barazisë gjinore? 

A është kjo detyra kryesore që kryen ky person apo ky grup personash?

A egziston shoqata e femrave në polici?

A është vendosur  komunikimi me mekanizmat egzistues për barazinë gjinore në vend 
që të mundësohet shkëmbimi më i mirë i informacionit dhe njohja me ndryshimet e 
fundit?

A është e detyrueshme konsultimi me femrat oficere policie për uniformat, armët 
dhe pajisjet që përdoren?

A ka tualete të veçanta, dhoma për veshje dhe kapacitete strehimi për femrat në 
objektet e trainimit dhe të punës?

A përdoret gjuha me ndjeshmëri gjinore, përkatësisht emrat në formën mashkullore 
dhe femërore në titujt e funksioneve?

OBJEKTIVI: Të sigurohet që ecuria në karrierë e femrave të mos të kufizohet 
me pengesa formale dhe joformale 
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A ekzistojnë mekanizmat për raportimin e ngacmimit seksual në vendin e punës?

A e dinë punonjësit që egzistojnë këto mekanizma?

A përdoren këto mekanizma?

A nxiten punonjësit që të përdorin këto mekanizma?

A mbajnë drejtuesit policor një qëndrim të vendosur për papranueshmërinë e 
ngacmimit seksual në vendin e punës, a japin shembullin me sjelljen dhe qëndrimet 
e tyre, a i dënojnë autorët dhe mbrojnë viktimat?

A ndikojnë negativisht kushtet për ecurinë në pozitën e femrave të cilat nuk janë 
të pranishme për shkak të lejes së lindjes (që do të thotë se kusht për ecurinë në 
karrierë nuk është puna e pandërprerë për një periudhë të caktuar kohore)? 

A organizohet takime ose trainime të shkurtëra për femrat që kthehen nga leja e 
lindjes lidhur me ndryshimet që janë bërë gjatë mungesës së tyre? 

A janë mundësuar kushte të veçanta në punë për nënat e fëmijëve të vegjël si  puna 
pa turne, mostransferimi në punë jashtë vendbanimit etj?

A mund të përdorin prindërit e fëmijëve të vegjël orarin fleksibël të punës (për 
shembull punën me orar të reduktuar)?

A kihet kujdes për caktimin e turneve kur të dy bashkëshortët punojnë në polici dhe 
kanë fëmijë?

A promovohen aktivisht obligimet dhe të drejtat e prindërve për kujdesin e fëmijëve?

A nxiten baballarët ose kujdestarët e fëmijëve të vegjël që të shfrytëzojnë të drejtat 
lidhur me kujdesin e fëmijëve?





TRAINIMI BAZË
Kandidatët që lajmërohen për trainimin bazë 
Kandidatët e pranuar
Pragu për pranim 

Heqja dorë (largimi) 
Shkaku i largimit(përjashtimit) nga trainimi 
bazë
Nxënësit që e kryen me sukses programin e 
trainimit themelor
Vlerësimet master
10% të nxënësve më të mire
Personeli mësimor në institucionet për 
arsimimin bazë të policisë
AKADEMIA POLICORE
Kandidatët që aplikojnë për Akademinë Policore 
Pranuar 
Pragu për pranim 

Diplomuar
 
Largimet sipas vitit të studimit 
 
Shkaku për largim

Në tabelë gjendet lista e llojeve të të dhënave statistikore që tani i mbledh të paktën 
një shërbim policor në Europën Juglindore. Në këtë tabelë mund të gjeni pasqyrën e të 
dhënave kyçe statistikore që duhet të mblidhen sipas gjinisë, me qëllim që të përmirësohet 
ndjeshmëria e statistikës për çështjet gjinore dhe të mundësohet analiza e saj. 

Shtojca  2: STATISTIKA ME 
NDJESHMËRI GJINORE
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STATISTIKA ME NDJESHMËRI GJINORE 

Indikatori

Numri: femrave, meshkujve, së bashku, për vitin

Numri: femrave, meshkujve, së bashku, për vitin

Pragu për pranimin e femrave dhe pragu për 

pranimin e meshkujve, për vitin

Numri: femrave, meshkujve, së bashku, për vitin

Në një formulim të shkurtër të përmendet shkaku i largimit: 

Numri: femrat, meshkujt, së bashku, për vitin

Numri: femrave, meshkujve, së bashku, për vitin

Numri: Femrat, meshkujt, së bashku, për vitin

Përqindja: femrave, meshkujve, për vitin

Duke parë nga ana hierarkike e diturisë: femrat, 

meshkujt, së bashku

Numri: femrave, meshkujve, së bashku, për vitin

Numri: femrave, meshkujve, së bashku, për vitin

Pragu për pranimin e femrave dhe pragu për 

pranimin e meshkujve, për vitin

Numri i studentëve që diplomohen në vit: femrave, 

meshkujve, së bashku për vitin

Numri i studentëve sipas vitit të studimit: femrave, 

meshkujve, së bashku, për vitin

Në një formulim të shkurtër të përmendet shkaku 

i lënies së studimeve: femrat, meshkujt, së bashku, 

për vitin

Lloji i të dhënave



Notat 
10% e studentëve më të mirë
Personeli mësim-dhënës 

PUNËSIMI
Kandidatët që aplikojnë për pozita të caktuara 

Të punësuar, sipas gradave
Oficer policie sipas gradave
Mentorët
Shkalla e lënies së punës për punonjësit

Shkalla e lënies së punës për officer policie

Arsyet e lënies së punës për punonjës

Proçedurat disiplinore
Llojet e proçedurave disiplinore  
Rezultati i veprimeve disiplinore
Rastet e raportuara të ngacmimit seksual 
Rezultati i rasteve të raportuara të ngacmimit seksual
Punonjësit policor që ndjekin trainimin e vazhduar 

STATISTIKA ME NDJESHMËRI GJINORE 

Indikatori

Mesatarja për: femrat, meshkujt, së bashku, për vitin

Përqindja: femrave, meshkujve, për vitin

Duke parë nga ana hierarkikee diturisë: femrave, 

meshkujve, së bashku për vitin

Numri: femrave, meshkujve, së bashku; gjinia e 

kandidatit të zgjedhur

Numri: femrave, meshkujve, së bashku, për vitin

Numri: femrave, meshkujve, së bashku, për vitin

Numri: femrave, meshkujve, së bashku, për vitin 

Numri: femrave, meshkujve, së bashku 

(viti i parë i shërbimit; 2–5 vjetë shërbim ; 5–10 

vjetë shërbim; mbi 10 vjetë shërbim në polici)

Numri: femrat, meshkujt, së bashku

(viti i parë i shërbimit; 2–5 vjetë shërbim ; 5–10 

vjetë shërbim; mbi 10 vjetë shërbim)

Arsyeja: gra, burra

(viti i parë i shërbimit; 2–5 vjetë shërbim ; 5–10 

vjetë shërbim; mbi 10 vjetë shërbim)

Numri: femrave, meshkujve, së bashku për vitin

Lloji: femrat, meshkujt për vitin

Lloji: femrat, meshkujt për vitin

Numri: femrave, meshkujve, së bashku, për vitin

Lloji: femrat, meshkujt, për vitin

Numri: femrave, meshkujve, së bashku, për vitin

Lloji i të dhënave 
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Shtojca  3: SI U BËNË UDHËZIMET

KUSH QËNDRON PAS UDHËZIMEVE

Rrjeti i femrave police të Europës Juglindore (WPON) është krijuar në nëntor të vitit 
2010. në  Sarajevë, Bosnë e Hercegovinë, me sponsorizimin e Shoqatës të Shefave të 
Policive të Europës Juglindore.

Në takimin themelues morrën pjesë përfaqësueset e emëruara të shërbimeve policore 
të Shqipërisë, BeH – Federatës, BeH – Republikës Serpska, Bullgarisë,  Malit të Zi, 
Kroacisë, Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, Moldavisë dhe Serbisë. WPON 
është formuar me përkahjen e Shoqatës të Shefave të Policive të Europës Juglindore 
dhe Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim – Qendra për kontrollimin e 
armëve të qitjes dhe të vogla në Europën Lindore dhe Juglindore (UNDP/SEESAC), 
që kryen funksionin e Sekretariatit WPON brenda projektit “Përkrahja E Forcimit Të 
Parimeve Të Barazisë Gjinore Në Policimin E Europës Juglindore“. Projektin e përkrahin 
nga ana financiare Ministria e punëve të brendshme e Norvegjisë, Agjencia për Zhvillim 
dhe Bashkëpunim e Zvicrës dhe UNDP.

Në Shoqatën e Shefave të Policive të Europës Juglindore çështja e efikasitetit policor 
dhe barazisë gjinore, zë vend të lartë në listën e prioriteteve. Drejtorat e Policive të 
Europës Juglindore njohën rëndësinë e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të KB 
për Gruaja, Paqja dhe Siguria nga viti 2000, dhe përkrahën krijimin e Rrjetit të Femrave 
Police të Europës Juglindore, sepse e dinë rolin dhe kontributin që japin femrat në 
proçeset e lidhura me arritjen e paqes dhe sigurisë. Përveç kësaj, disa dokumenta të 
tjera ndërkombëtare thërrasin për barazinë gjinore dhe përmirësimin e të drejtave të 
grave, ndërmjet tyre edhe Konventa e KB-së për Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) (1979), që i obligon shtetet anëtare që „të eliminojnë 
diskriminimin e femrave në jetën politike dhe publike të vendit dhe t’u sigurojnë 
femrave të drejtën që me të njëjtat kushte si meshkujt të marrin pjesë në formulimin 
dhe zbatimin e politikës së qeverisë dhe të kenë dhe kryejnë të gjitha funksionet publike 
në të gjitha nivelet e pushtetit“. Partneriteti i vërtetë ndërmjet meshkujve dhe femrave 
është parakusht për realizimin e demokracisë, në përputhje me Deklaratën Universale 
për demokraci. Shoqëri demokratike është ajo shoqëri ku femrat dhe meshkujt punojnë 
të barabartë dhe në mënyrë komplementare duke e pasuruar njëri-tjetrin me dallimet 
e tyre. Udhëzimet janë zhvilluar me qëllim që të ndërtojnë kapacitetin e shërbimeve 
policore të Europës Juglindore për zvillimin e parimeve të barazisë gjinore dhe rritjen 
e eficencës në shërbimin policor. 

PROÇESI I BËRJES SË UDHËZIMEVE

Rrjeti i femrave police të Europës Juglindore  në takimin e parë vjetor në vitin 2011, 
zhvilloi planin e punës sipas të cilit hartimi i udhëzimit për policim me ndjeshmëri 
gjinore ishte një prej aktiviteteve kyçe. Në bazë të rekomandimeve të studimit rajonal 
për pozitën e femrave në shërbimet policore Vendosjes së Rrjetit të femrave Police të 
Europës Juglindore – Rezultatet e studimit, si dhe në diskutimet gjatë prezantimeve 
publike të këtij raporti në Beograd, Sarajevë, Podgoricë, Banjallukë, Zagreb, Sofie e 
Kishinjevë, që janë mbajtur në Tetor, Nëntor, Dhjetor të vitit 2010, dhe në Maj të vitit 
2011, është marrë vendimi që Rrjeti do të formulojë rekomandime praktike dhe zbatuese 
me qëllim që të ndihmojë Shoqatën e Shefave të Policive të Europës Juglindore në 
formulimin e aktiviteteve të tyre, për rekrutimin e kandidateve cilësore për punë në 
polici si dhe për mbajtjen dhe zhvillimin e tyre profesional. 
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Rrjeti i Femrave Police të Europës Juglindore është përqëndruar te rekomandimet 
në lidhje me zhvillimin e mëtejshëm të efikasitetit dhe cilësisë së shërbimeve të cilat 
një polici moderne e shekullit të XXI-të dëshiron t’u ofrojë qytetarëve të vet dhe kjo 
arrihet vetëm me njerëz të trainuar mirë, të motivuar dhe të shfrytëzuar optimalisht 
si në bashkësinë lokale ashtu edhe në sistemin e Ministrive të Brendshme si një e 
tërë.  Për bazimin e këtyre formulimeve në fakte të sakta dhe planifikimin e praktikave 
të mira egzistuese në rajon, rrjeti ka zhvilluar pyetësor të hollësishëm për anëtarët e 
SEPCA-s për rregullat dhe praktikat egzistuese në fushën e rekrutimit dhe zhvillimit të 
karrierës për femrat në polici. Ky instrument është përbërë prej gjithsej 52 pyetjeve të 
ndara në disa grupe: punësimi – rekrutimi i kandidatëve dhe kandidateve, përzgjedhja 
e kandidateve dhe kandidatëve, puna me mentor me të porsapunësuarit, politikat e 
mbajtjes, politikat e barazisë gjinore, zhvillimi profesional dhe përparimi, si dhe aneksi 
me të dhënat statistikore në dispozicion për femrat dhe meshkujt në shërbimin policor.

Ministritë e punëve të brendsme / shërbimet policore të të gjitha vendeve që kanë 
hyrë në Rrjet kanë plotësuar pyetsorin dhe ia ia kanë dërguar Sekretariatit të WPON-
it. Disa Ministri të Brendshme dhe shërbime policore kanë emëruar edhe përfaqësuese 
në grupin punues të cilat me përkrahjen e këshillit ekzekutiv WPON dhe Sekretariatit 
WPON kanë analizuar të dhënat e mbledhura. Takimi i grupit të zgjeruar punues është 
mbajtur nga data 29 shtator deri më 1 tetor të vitit 2011 në Arangjellovac, Serbi, me 
qëllim që në bazë të analizës së pyetësorit dhe të diskutimit të mëtejshëm më të thellë 
të bëhet hartimi i Udhëzimeve. Sekretariati WPON në bazë të të gjitha informatave të 
marra ka bërë një draftim të hollësishëm të dokumentit, që i është dorëzuar anëtarëve 
në rishqyrtim, me qëllim që pas kësaj të kristalizohet forma përfundimtare e shpallur 
në këtë publikim.
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FALËNDERIM
Falënderojmë në veçanti  Këshillin Ekzekutiv të Shoqatës së Shefave të Policive të 
Europës Juglindore dhe koordinatorëve të tij për përkrahjen që iu ofrua Rrjetit të 
Femrave Police në Europën Juglindore që nga themelimi i tij. Në veçanti falënderojmë 
për dërgimin e informatave në bazë të të cilave është bërë analiza dhe janë formuluar 
Udhëzimet për një policim me ndjeshmëri gjinore.

Anëtarët dhe anëtaret e grupit punues për hartimin e Udhëzimeve në vitin 2011.
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Juglindore, MPB-ja e Republikës Serpska – BeH
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Nurka Ganibegoviq, Drejtoria policore Federale, BeH
Elena Vicol, MPB-ja e Moldavisë
Snezhana Novoviq, MPB-ja e Republikës së Serbisë
Biljana Lazareviq, MPB-ja e Republikës së Serbisë
Marija Shiljiq, MPB-ja e Republikës së Serbisë
Snezhana Vla, MPB-ja e Republikës së Serbisë
Tatjana Vasiq, MPB-ja e Republikës së Serbisë
Vesna Nikoliq, MPB-ja e Republikës së Serbisë
Danijela Spasiq, MPB-ja e Republikës së Serbisë
Dr Ivan Zveržhanovski, UNDP/SEESAC
Bojana Balon, UNDP/SEESAC
Danijela Gjuroviq, UNDP/SEESAC
Svetlana Gjurgjeviq Lukiq, konsultante e pavarur

Falënderojmë në veçanti
Jane Townsley, përfaqësuese e Shoqatës Ndërkombëtare të Femrave në Polici
Julie Spence, anëtare e Shoqatës Britanike të Femrave në Polici

Falenderojmë gjithashtu Kryekomisare Edlira ZOTO dhe Enkeleda TOSKA për ndihmën e 
dhënë në redaktimin e përkthimit të Udhëzuesit.

Fotografitë e përdorura në këtë dokument janë dorëzuar nga ana e shërbimeve policore anëtare 
të SEPCA dhe përfaqësojnë femrat të cilat merren me punët e ndryshme policore në 8 vende të 
ndryshme të Europës Juglindore.
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