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Ky përmbledhje është pjesë e serisë së Iniciativës Globale Kundër Krimit të Organizuar 

Ndërkombëtar (GI-TOC), Balkani i Qëndrueshëm, që analizon temat me interes për 

organizatat e shoqërisë civile (OSHC-të) në Ballkanin Perëndimor që merren me 

çështjet e krimit të organizuar. Ky publikim fokusohet në çështjet që lidhen me gjininë 

dhe krimin e organizuar dhe shqyrton sesi OSHC-të marrin në konsideratë aspektin 

gjinor në punën e tyre. 

Ky raport u hartua nga Observatori mbi Ekonomitë e Paligjshme në Evropën Juglindore 

(SEE-Obs), i GI-TOC, dhe Fondi i Qëndresës së GI-TOC. Ky raport bazohet mbi të 

dhëna, informacione dhe analiza të mbledhura dhe të shpërndara nga aktorët e 

shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor. Në veçanti, ne duam të falenderojmë Walter 

Kemp për udhëzimet dhe ndihmën dhe përfituesit në rajon të Fondit të Qëndresës së 

GI-TOC për përfshirjen konstruktive në këtë proces. 

Ne gjithashtu përgëzojmë punën e guximshme dhe të përkushtuar të grave që drejtojnë 

OSHC-të që merren me krimin e organizuar dhe korrupsionin në Ballkanin Perëndimor.

Ky publikim është prodhuar me mbështetjen financiare të Ministrisë së Jashtme 

Gjermane. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e GI-TOC dhe nuk pasqyrojnë 

domosdoshmërisht pikëpamjet e qeverisë së Gjermanisë.
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PËRMBLEDHJE DHE 
REKOMANDIME

Në dhjetor të vitit 2020, Iniciativa Globale Kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar (GI-TOC) 

mblodhi së bashku më shumë se 50 përfaqësues të shoqërisë civile në një eveniment dyditor në 

internet, për të diskutuar dhe reflektuar lidhur me sfidat aktuale dhe mundësitë për OJQ-të, mediet 

dhe komunitetin akademik që merren me problematika që kanë të bëjnë me krimin e organizuar 

dhe korrupsionin.1 Një prej temave në rendin e ditës ishte edhe “gjinia dhe krimi i organizuar”. 

Ndonëse në fillim pjesëmarrësit ishin skeptikë dhe njohuritë e tyre rreth ndikimit të gjinisë mbi 

krimin e organizuar ishin përgjithësisht të pakta, diskutimi ishte i frytshëm. Pjesëmarrësit e vlerësuan 

mundësinë për të shkëmbyer përvojat e tyre me metodologjitë dhe praktikat e mira kërkimore. 

Disa kërkuan që kësaj teme t’i kushtohej më shumë vëmendje dhe që rreth saj të kishte më shumë 

informacione. 

Ky studim pason studimin e politikave “Së bashku jemi më të fortë: Forcimi i qëndresës së shoqërisë 

civile në vendet e Ballkanit Perëndimor” dhe diskutimin që nisi në takimin e dhjetorit 2020. 

Gjithashtu, studimi është edhe një reflektim i rritjes së vetëdijesimit të Observatorit të Ekonomive 

të Paligjshme në Evropën Juglindore (SEE-Obs) lidhur me zbatimin e perspektivës gjinore në kuadër 

të punës së tij në fushën e krimit të organizuar. Në këtë studim, në të cilin përdoren shembuj dhe 

studime rasti nga rajoni, paraqitet perspektiva e shoqërisë civile lidhur me gjininë dhe krimin e 

organizuar. Autorët dhe hulumtuesit e pranojnë “gjininë” si jobinare dhe e kuptojnë se anëtarët e 

GI-TOC organizoi “dialogë për qëndrueshmërinë” në 
kryeqytetet e vendeve të Ballkanit Perëndimor në 
vitin 2021. Diskutimet fokusoheshin tek gjinia dhe 
krimi i organizuar.
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pakicave seksuale dhe gjinore mund ta përjetojnë krimin e organizuar në mënyra të ndryshme dhe të 

reagojnë në mënyra të ndryshme ndaj tij. Ky studim mbështetet në intervista gjysmë-të strukturuara, 

diskutime në fokus grupe dhe informacione të mbledhura nëpërmjet anketës në internet, e cila iu 

dërgua përfituesve të granteve të Fondit të Qëndrueshmërisë të GI-TOC-së në vendet e Ballkanit 

Perëndimor në nëntor të vitit 2021. Gjithashtu, në studim përfshihen edhe referenca në burime 

dytësore dhe të dhëna qeveritare aty ku është e përshtatshme. Ekipi kërkimor realizoi një analizë 

cilësore duke u mbështetur në informacionet e mbledhura, përvojën e tij në rajon dhe rrjetet e tij të 

personave të kontaktit.

Më poshtë po paraqesim disa rekomandime për shoqërinë civile për të ardhmen: 

 ● Ekziston nevoja për vëmendje më të madhe ndaj rolit që luan gjinia në krimin e organizuar, për të 

reflektuar rreth perspektivave gjinore dhe ndikimit të tyre në krimin e organizuar gjatë procesit të 

programimit të veprimtarive në Ballkanin Perëndimor. Në këtë kuadër, ekziston edhe nevoja për 

t’i kushtuar më shumë vëmendje rolit të paradigmës tradicionale gjinore në Ballkanin Perëndimor 

dhe ndikimit që ajo ka në krimin e organizuar.  

 ● Perspektiva e ndjeshme ndaj gjinisë, në Ballkanin Perëndimor, duhet të shkojë përtej vetëm rritjes 

së përqendrimit te gratë. Perspektiva gjinore duhet të përfshijë ndjeshmërinë ndaj faktorëve 

nxitës, rolit dhe ndikimit që ka krimi i organizuar në grupe të ndryshme, duke përfshirë pakicat 

seksuale dhe gjinore, dhe marrëdhëniet e pushtetit midis grupeve gjinore. 

 ● Shoqëria civile duhet të punojë me rol-modelet pozitive në fushën e artit, sportit, biznesit dhe 

komunitetit dhe me persona ndikues (“influencues”) për të krijuar alternativa ndaj rol-modeleve 

dhe narrativave negative që lartësojnë dhunën, krimin e organizuar dhe mashkullorësinë toksike. 

 ● Shoqëria civile duhet të tregohet kreative me përdorimin e mjeteve siç janë rrjetet sociale me qëllim 

që të nxisë rritjen e vetëdijesimit gjinor, duke përfshirë këtu edhe kuptimin më të mirë të faktorëve 

nxitës gjinorë, rolin dhe ndikimin e krimit të organizuar te burrat, gratë dhe pakicat gjinore. 

 ● Ekziston nevoja që OSHC-të në rajon të punojnë së bashku për të shkëmbyer ekspertizën dhe 

për të ngritur nivelin e informimit rreth praktikave të mira. Udhëzuesit dhe publikimet ekzistuese, 

siç është raporti i GI-TOC-së, i titulluar “Rethinking Resilience” (“Të rimendosh qëndrueshmërinë”) 

mund të përkthehet në gjuhët vendore dhe të përhapet më tej.2

 ● Një tjetër mënyrë për të përmirësuar rrjetëzimin dhe shkëmbimin e ideve është krijimi i një 

koalicioni organizatash të drejtuara nga gratë në media, akademi, sektorin privat dhe OJQ. 

 ● Shoqëria civile duhet të punojë me donatorët për ta bërë fokusin te gjinia jo thjesht “kriter 

propozimi”, por themelin për rritjen e vetëdijesimit për nevojat lokale dhe shndërrimin e tyre në 

programe të zbatueshme. 

 ● Donatorët duhet t’i ndihmojnë entitetet e shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor që të rrisin kapac-

itetet e tyre për të përfshirë në punën e tyre problematikat që kanë të bëjnë me gjininë, nëpërmjet 

moderimit të takimeve rreth kësaj teme dhe nxitjes së kërkimeve ku merret parasysh gjinia. 
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HYRJE: ROLI I GRAVE NË KRIMIN 
E ORGANIZUAR

Krimi i organizuar në Ballkanin Perëndimor shihet shpesh si “botë burrash”. Kërkimet në fushën 

e krimit të organizuar janë mbizotëruar nga përqendrimi te burrat si vepruesit kryesorë të sjelljes 

kriminale. Të pakta kanë qenë hulumtimet lidhur me rolin e grave në krimin e organizuar. Pjesa 

më e madhe e hulumtimeve ka arritur në përfundimin se gratë pothuaj gjithmonë luajnë rolin 

e ndihmëseve të burrave dhe, në njëfarë mase, nuk kanë veprueshmëri ose janë vepruese të 

pavetëdijshme, në kuptimin që vërtet mund të luajnë role, por kjo ndodh për shkak se mashtrohen se 

gjoja po ndihmojnë familjen e tyre, se nuk kanë zgjidhje tjetër, ose se nuk dinë se ç’janë duke bërë.3

Megjithatë, ta shohësh nga kjo pikëpamje rolin e grave në krimin e organizuar është gjë edhe 

kufizuese, edhe çorientuese. Gjithashtu, një gjë e tillë nënvlerëson jo vetëm rolin e tyre aktiv brenda 

rrjeteve kriminale si autore krimi, por edhe si pjesë e komuniteteve ku veprimi i tyre mund të jetë 

fuqi pozitive për ndryshim dhe qëndrueshmëri. Ky kufizim fokusi ka çuar në krijimin e një hendeku të 

konsiderueshëm në mënyrën se si kuptohet roli që luajnë gratë si autore krimi, ndikimi që kjo ka në 

dinamikat e krimit të organizuar dhe rrjedhojat për politikat dhe reagimet e organeve ligjzbatuese. 

Në Ballkanin Perëndimor, diskutimet rreth arsyeve pse njerëzit bëhen pjesë e grupeve të organizuara 

kriminale zakonisht përqendrohen te të rinjtë (meshkuj) dhe tek ajo se si kombinimi i mashkullorësisë 

toksike, presionit shoqëror dhe joshjes së stilit të jetës së “pasurimit të shpejtë” i tërheq të rinjtë që 

Gjinia luan një rol kyç në forcimin e qëndresës 
së komunitetit kundër krimit të organizuar.  
Në Ballkanin Perëndimor, gratë janë në krye  
të nismave të shoqërisë civile.
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e kanë të vështirë të gjejnë mundësi punësimi në sektorin e rregulluar.4 Megjithatë, duhen bërë më 

shumë kërkime lidhur me faktorët nxitës të krimit të organizuar, duke përfshirë edhe rolin që luajnë 

gratë si faktorë kriminalë dhe brenda tregjeve kriminale, dhe lidhur me marrëdhëniet e pushtetit 

midis gjinive. 

Gjinia është përcaktuesi kyç i kriminalitetit. Ndonjëherë ajo zë vend më të lart në hierarki sesa 

statusi social-ekonomik dhe arsimor i një individi ose sesa statusi i individit në lidhje me punësimin.5 

Gjithashtu, gjinia luan një rol kyç në përcaktimin e viktimave të krimit të organizuar: pothuaj çdo 

person i trafikuar për shfrytëzim komercial seksual nga Ballkani Perëndimor ose drejt këtij rajoni 

është femër,6 ndërsa pothuaj të gjithë personat e vrarë në kuadër të luftës malazeze të drogës kanë 

qenë meshkuj.7 Përfshirja e perspektivave gjinore në kërkimet shkencore dhe në ligjërimin për temat 

që kanë të bëjnë me krimin e organizuar dhe korrupsionin në Ballkanin Perëndimor kontribuon për 

t’u dhënë viktimave të krimit të organizuar mundësinë për t’u shprehur. 

Në këtë studim tregohet se gjinia luan rol kyç edhe në fuqizimin e qëndrueshmërisë së komunitetit 

ndaj krimit të organizuar. Në mbarë Ballkanin Perëndimor, gratë janë në frontin e OSHC-ve kryesore 

që merren me dobësitë që ndërlidhen me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Përfshirja e 

pikëpamjeve të tyre në reagimet e komunitetit është e rëndësishme me qëllim zbutjen e mëtejshme 

të dukurisë dhe fuqizimin e qëndrueshmërisë. 

Imazhet që glorifikojnë maskulinitetin toksik dhe dhunën janë shumë të zakonshme në mesin e të rinjve në 
Ballkanin Perëndimor.
Foto: Twitter
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NJË PERSPEKTIVË GJINORE

Në mbarë botën, gjatë dekadës së fundit, janë rritur ndjeshëm thirrjet për shikimin e zhvillimit 

përmes lenteve të aspekteve gjinore.8 Dalëngadalë, kjo temë ka filluar të tërheqë vëmendjen 

edhe në Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, në këtë zonë të krimit të organizuar, mendimi dhe 

debati nga media, komuniteti akademik dhe OJQ-të në lidhje me këtë qasje vazhdojnë të mbeten 

shumë të kufizuara. Ky pohim nuk është i vërtetë vetëm për gjininë si temë që mbulohet nga 

OSHC-të, por edhe kur është fjala për shkallën e vetëdijesimit të OSHC-ve lidhur me gjininë dhe 

për mënyrën se si ato i planifikojnë veprimtaritë e tyre. 

Autorët dhe hulumtuesit e njohin gjininë si “jobinare” dhe e kuptojnë se anëtarët e pakicave 

seksuale dhe gjinore mund ta përjetojnë në mënyra të ndryshme krimin e organizuar dhe reagojnë 

në mënyra të ndryshme ndaj tij. Megjithatë, duke marrë parasysh risinë e kësaj teme, përfaqësuesit 

e shoqërisë civile, kur diskutojnë çështjet gjinore, zakonisht u referohen dallimeve midis burrave 

dhe grave duke u përqendruar më pak te pakicat seksuale dhe gjinore. Në fakt, fjala “gjini”, në këtë 

kontekst, vazhdon të përdoret thjesht si sinonim për rritjen e përqendrimit te gratë. 

Të kesh “perspektivë gjinore” do të thotë të marrësh parasysh aspektet e mëposhtme: 

 ● faktorët nxitës gjinorë të krimit të organizuar, duke përfshirë margjinalizimin e grave dhe 

normat rreth mashkullorësisë, si dhe dobësitë e grave, burrave dhe pakicave seksuale dhe 

gjinore; 

 ● rolin e grave, burrave dhe pakicave seksuale dhe gjinore, duke përfshirë shtigjet drejt krimit të 

organizuar; 

 ● ndikimin gjinor të krimit të organizuar, duke përfshirë ndikimin te viktimat e krimit të orga-

nizuar; 

 ● përfshirjen e grave, burrave, pakicave seksuale dhe minoritare në shoqërinë civile, qeveri dhe 

agjencitë mediatike për të punuar në drejtim të trajtimit të krimit të organizuar, duke përfshirë 

këtu edhe rreziqet gjinore me të cilat përballen në punën e tyre; 

 ● pikat e hyrjes për adresimin e faktorëve gjinorë nxitës, roleve dhe ndikimeve të krimit të orga-

nizuar, duke përfshirë fushatat e ndërgjegjësimit, nxitjen e reformave ligjore dhe rolet e grave 

në OSHC.9 
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Një organizatë e shoqërisë civile në veri të Kosovës 
punon me të rinjtë për të rritur ndërgjegjësimi për 

trafikimin e qenieve njerëzore.10

© Community Building Mitrovica

GJINIA, NXITËSIT DHE FAKTORËT 
QË MUNDËSOJNË KRIMIN E 
ORGANIZUAR 
Perceptimet lidhur me atë se çfarë është krimi i organizuar dhe kush përfshihet në të, ndikohen në një 

masë të madhe nga normat sociale, kultura popullore dhe media. Përfshirja në krimin e organizuar priret të 

pasqyrojë rolet gjinore dhe pritshmëritë e shoqërisë.11 Në Ballkanin Perëndimor, imazhi i krimit të organizuar 

dhe i personave të përfshirë në të, vazhdon të formësohet nga përjetimet e luftës së viteve 1990 dhe nga 

tranzicioni i ekonomive dhe shoqërive lokale nga komunizmi drejt demokracisë liberale.12

Në gjithë rajonin, imazhi i krimit të organizuar shpesh lidhet me role të fuqishme mashkullore dhe 

dhunën. Burrat shihen si vepruesit kryesorë, meqë luajnë role qendrore në shoqëri në përgjithësi: ata 

luftojnë dhe mbajnë familjen. Edhe pse krimi i organizuar kishte kohë që ishte në shumë pjesë të rajoni 

përpara dhe gjatë luftërave jugosllave, duket se në klimën pas konfliktit, krimi i organizuar u ka ofruar 

burrave një hapësirë të re ku të ushtrojnë ose rishpallin mashkullorësinë e tyre.13

Në Ballkanin Perëndimor, filma si “Scarface” janë të mirënjohur, por e mirënjohur është edhe muzika që 

ngre në qiell meshkujt “maço” të rinj në formë të mirë fizike, që mbajnë armë dhe që bëjnë jetë materialiste 

dhe normative për meshkujt.14 Ndonjëherë ngrihet në qiell edhe kultura e drogës. Huliganët e futbollit 

që kanë një stil të dallueshëm veshjeje dhe sjelljeje, duke përfshirë edhe dhunën, janë pjesë edhe e 

identiteteve toksike të grupeve në disa komunitete.15 Edhe të rinjtë që nuk janë kriminelë priren të imitojnë 

kodin e veshjes dhe stilin e gangsterëve dhe ngasin vetura të ngjashme.16 Gratë shpesh portretizohen si 

aksesorë të burrave të fuqishëm dhe seksualizohen ose objektifikohen. 
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Këto imazhe të krimit shpërndahen edhe në mediet sociale dhe në muzikë. 

Një reper, këngët e të cilit kanë të bëjnë me trafikimin e kanabisit dhe 

ngritjen në qiell të jetës së krimit, ka 1,6 milionë ndjekës në Instagram. 

Në Bosnjë dhe Hercegovinë, profilet e disa kriminelëve të famshëm ose 

njerëzve që kanë lidhje të ngushta me grupet kriminale, kanë tërhequr 

secili më shumë se një gjysmë milioni ndjekës.17 

Kjo mënyrë jetese duket ndonjëherë edhe më tërheqëse sidomos kur 

marrim parasysh përparimin e ngadaltë ekonomik në rajon dhe mungesën 

e mundësive të punësimit në ekonominë formale, në veçanti në qytetet 

e vogla dhe fshatrat. Një pjesëmarrës u shpreh: “Fundja, krimi nuk 

kërkon CV.”18 Në një mjedis ku mundësitë për punësim të ligjshëm dhe 

karrierë janë të kufizuara, të rinjtë (meshkuj) raportohet se kërkojnë 

alternativa, duke u përfshirë në botën e krimit me qëllim që të mbajnë 

të pacenuar imazhin e tyre burrëror dhe të përmbushin rolin e tyre si 

mbajtës të familjes.19 Gjatë fokus grupeve të organizuara në Shqipëri, 

të rinjtë raportonin se bashkimi me grupet kriminale mund të jetë diçka 

tërheqëse, gjë që do t’i bënte të ndiheshin të fuqishëm, të arrinin një 

status të caktuar në komunitet dhe të fitonin pasuri që, përndryshe, do ta 

kishin të pamundur të fitonin. Presioni për të bërë para, i cili përforcohet 

nga imazhet e lartpërmendura të atyre që janë “të suksesshëm” dhe 

që shpërndahen në rrjetet sociale, si dhe përballja me realitetin ku 

mundësitë vendore janë të kufizuara, shërbejnë si faktorë nxitës për të 

emigruar (në mënyrë të ligjshme ose të paligjshme) gjë që u mundëson 

atyre “t’ia dalin mbanë” dhe të ndihmojnë familjet në atdhe. Në vendet 

ku është e pamundur të emigrojnë në mënyrë të ligjshme, të rinjtë marrin 

përsipër rrezikun dhe shpesh paguajnë shuma të mëdha parash për t’u 

kontrabanduar. 

Intervista me gratë e përfshira në krimin e organizuar kanë treguar se 

edhe për to faktorët motivues për t’u bërë pjesë e botës së krimit janë 

edhe ekonomikë.20 Një numër indikatorësh kryesorë tregojnë se gratë në 

Ballkanin Perëndimor përballen me vështirësi ekonomike më të mëdha sesa 

burrat. Papunësia në rajon është veçanërisht e lartë, sidomos për gratë e 

reja. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, vetëm 35% e grave ishin të punësuara 

në vitin 2019, çka është një prej niveleve më të ulëta të punësimit në 

rajon.21 Hendeku gjinor i pagave ishte rreth 10,7% në Shqipëri në vitin 

2020,22 11% në Mal të Zi në vitin 201823 dhe 11-16% në Serbi në vitin 

Intervistat me 
gratë të përfshira 
në krimin e 
organizuar kanë 
treguar se faktorët 
kryesorë që i kanë 
shtyrë drejt botës 
kriminale janë 
ekonomike.
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2020.24 Gratë që merreshin me kultivimin e kanabisit në Shqipëri raportonin se “punonin 45 ditë 

për të tharë, pastruar dhe paketuar kanabisin i cili më pas dërgohej në Itali. Sipas njërës prej tyre, 

“Puna ishte e rëndë, por e kënaqshme. Për tetë orë pune, paguheshim 2 000 lekë [16 euro] dhe po 

të punonim dhjetë orë, mund të fitonim 2 500 lekë [19 euro]. Me paratë që fitova, u bleva fëmijëve 

rroba dhe librat e shkollës.”25 Ndonjëherë, ato e shihnin përfshirjen e tyre në prodhimin e kanabisit si 

punë bujqësie dhe jo si krim të organizuar.26
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FIGURA 1 Të dhëna për papunësinë në Ballkanin Perëndimor, 2019.
Burimi: Platforma “Open Data” e Bankës Botërore  

Shoqëritë në Ballkanin Perëndimor po ndryshojnë me shpejtësi. Kjo shihet edhe në mënyrën se si 

perceptohet roli i grave. Një tregues i këtij ndryshimi është norma në rritje e divorceve. Sidomos 

në kryeqytete dhe në zonat urbane, gratë po fuqizohen më shumë dhe mbajnë poste të larta në 

politikë, institucione qeveritare dhe në sektorin privat.27 Paralelisht me këtë, edhe roli i grave në 

krimin e organizuar dhe mënyra se si perceptohen ato mund të ndryshojë me fuqizimin e mëtejshëm 

të grave në rajon dhe me përshkallëzimn e rolit të tyre. Në thelb, ndërkohë që gratë marrin role më 

aktive në sektorin formal, ato marrin role më aktive dhe madje drejtuese në ekonominë kriminale. 
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FIGURA 2 Norma e divorceve në Ballkanin Perëndimor. 
Burimi: Eurostat, Norma bruto e martesave dhe norma bruto e divorceve, marrë nga: https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/tps00206/default/table?lang=en. 

Një shembull: gratë nga Ballkani Perëndimor kanë qenë pjesë e “Panterave Rozë”, një grup famëkeq 

hajdutësh nga Mali i Zi, të cilët ishin aktivë në mbarë Evropën në fillim të viteve 2000.28 Ka edhe 

raportime për gra që drejtojnë grupe të organizuara kriminale që merren, për shembull, me kultivimin 

e kanabisit në Spanjë29 dhe si rekrutuese punonjësesh të seksit.30 Në fakt, në vitin 2020 ka pasur disa 

raste ku gratë në Ballkanin Perëndimor u akuzuan për lehtësim dhe ndërmjetësim të punës së seksit.31 

Të tjera gra mbështesin menaxhimin e biznesit kriminal të familjeve të tyre. Gjithashtu, ato supozohet 

se përfshihen edhe në pastrimin e parave të meshkujve të familjeve të tyre, siç tregohet nga një 

hetim i kohëve të fundit nga Prokuroria Serbe për Krimin e Organizuar të një gruaje të një krimineli 

të njohur serb.32 Nga intervistat është lënë të kuptohet se gratë përfshihen në kontrabandimin 

ndërkufitar të llojeve të ndryshme të mallrave të paligjshëm, veçanërisht sepse ato kanë më pak 

të ngjarë sesa burrat që të kontrollohen nga policia dhe rojet kufitare të sigurisë.33 Në vitin 2019, 

një aktore nga Maqedonia e Veriut u arrestua për lehtësimin e kontrabandimit të 700 kilogramëve 

kokainë në Spanjë në emër të partnerit të saj dhe për ujdisjen e transfertave bankare.34 

Ndryshimi i rolit të grave në krimin e organizuar mund të vihet re edhe në mediet sociale, ku disa 

kanë postuar për “arritjet” e tyre dhe fitimin e shpejtë të parave (të paligjshme) dhe ku nxisin vlera të 

ngjashme ashtu siç nxisin burrat që merren me këtë biznes. 

Pavarësisht rritjes së përfshirjes së grave në krimin e organizuar, numri i grave të arrestuara për 

krime të tilla vazhdon të mbetet i vogël. Për shembull, nga të gjithë personat e arrestuar në Bosnjë 

dhe Hercegovinë në vitin 2020, vetëm 7,2% ishin gra.35 Më pak se 5% e të burgosurve në të 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00206/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00206/default/table?lang=en
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gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor janë gra. Midis viteve 2012 dhe 2018, nga të gjithë personat 

e dënuar për përfshirje në grupet e krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor, vetëm 7% ishin 

gra.36 Numri është i ulët, sidomos për veprat penale të trafikimit të drogës.37 Megjithatë, në mënyrë 

përpjesëtimore, duket se ka një përqindje më të lartë të grave që dënohen për lloje të tjera të 

krimeve të rënda, siç është mashtrimi.38 

Ndonëse, jepet përshtypja se krimet që kryhen nga gratë janë më pak të dhunshme sesa rastet që 

kryhen nën drejtimin e burrave, është e rëndësishme të mbahet parasysh që perceptimet gjinore 

formësojnë jo vetëm rolin që luajnë individët në krimin e organizuar, por edhe reagimet e agjencive 

të zbatimit të ligjit dhe modelet e ndërhyrjes së tyre. Thënë ndryshe, perceptimet tradicionale që 

kanë zyrtarët e zbatimit të ligjit mund të ndikojnë në paragjykimin e prirjes së tyre për të shpërfillur 

rolin e mundshëm të autoreve (femra) të veprave penale. Për këtë arsye, mund të jetë e vërtetë 

që popullata e personave të burgosur dhe statistikat zyrtare japin një pasqyrë të deformuar të 

panoramës kriminale të vërtetë në Ballkanin Perëndimor.

Gjithashtu, ia vlen të vihet në dukje se pavarësisht rolit të shumanshëm që luajnë gratë në krimin 

e organizuar në mbarë rajonin, përfaqësuesit e intervistuar të shoqërisë civile nuk u vishnin asnjë 

përgjegjësi grave të përfshira në krimin e organizuar, duke pasqyruar në këtë mënyrë perceptimin 

tradicional të roleve të grave në shoqëri.
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FIGURA 3 Popullata e personave të burgosur sipas gjinisë në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Maqe-
doni të Veriut dhe Serbi (2020), Kosovë39 (2021) e shprehur në përqindje. 
Burimet: Të dhënat janë ofruar nga Ministria e Drejtësisë e Bosnjës dhe Hercegovinës; Marcelo F Aebi dhe Mélanie 
M Tiago, Prison populations [Popullatat e burgjeve], Space I – 2020, Këshilli i Evropës, 15 dhjetor 2020, https://
wp.unil.ch/space/files/2021/04/210330_FinalReport_SPACE_I_2020.pdf; A e dini sa meshkuj e sa femra në Kosovë 
aktualisht ndodhen nëpër burgje?, Syri, 11 maj 2021, https://www.syri.net/syri_kosova/lajme/249905/a-e-dini-
sa-meshkuj-e-sa-femra-ne-kosove-aktualisht-ndodhen-neper-burgje/; Ženski zatvori u BiH imaju problema s 
kapacitetom, Vijesti, 11 nëntor 2019, https://www.bljesak.info/vijesti/flash/zenski-zatvori-u-bih-imaju-proble-
ma-s-kapacitetom/291600. 

https://wp.unil.ch/space/files/2021/04/210330_FinalReport_SPACE_I_2020.pdf
https://wp.unil.ch/space/files/2021/04/210330_FinalReport_SPACE_I_2020.pdf
https://www.syri.net/syri_kosova/lajme/249905/a-e-dini-sa-meshkuj-e-sa-femra-ne-kosove-aktualisht-ndodhen-neper-burgje/
https://www.syri.net/syri_kosova/lajme/249905/a-e-dini-sa-meshkuj-e-sa-femra-ne-kosove-aktualisht-ndodhen-neper-burgje/
https://www.bljesak.info/vijesti/flash/zenski-zatvori-u-bih-imaju-problema-s-kapacitetom/291600
https://www.bljesak.info/vijesti/flash/zenski-zatvori-u-bih-imaju-problema-s-kapacitetom/291600
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QASJET E NDJESHME NDAJ 
GJINISË NË KUADËR TË LUFTËS 
KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR 
NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Sikurse kemi treguar në pjesën e mëparshme, burrat dhe gratë preken nga krimi i organizuar dhe 

reagojnë ndaj tij në mënyra të ndryshme.40 Kjo gjetje u konfirmua edhe nga përfaqësuesit e OSHC-

ve të intervistuar për këtë raport.41 

Megjithatë, deri më tani, i paktë ka qenë përqendrimi te mënyra se si e merr parasysh gjininë 

shoqëria civile gjatë procesit të formësimit të reagimeve të saj ndaj krimit të organizuar.42 Duke 

kuptuar më mirë aspektet gjinore të qëndrueshmërisë ndaj krimit të organizuar, do të përmirësohej 

efektiviteti i përkrahjes që u jepet organizatave komunitare. Mosmarrja parasysh e faktorëve gjinorë 

gjatë hartimit të programeve të qëndrueshmërisë së komunitetit mund t’i ekspozojë gratë ndaj 

rreziqeve dhe dobësive më të mëdha dhe të përjetësojë ose përkeqësojë pabarazitë.43 

Është interesant fakti që, edhe pse pjesa më e madhe e të anketuarve (shihni “Përmbledhjen” më 

sipër) besonin se në qasjen e tyre gjinia merrej parasysh ose se qasja e tyre ishte, madje, e ndjeshme 

ndaj gjinisë, kjo nuk pasqyrohej gjithmonë në misionin e organizatave të tyre ose nuk përfshihej në 

Neostart, një organizatë e shoqërisë civile me bazë 
në Beograd, Serbi, po punon për të ndërtuar një 
program të riintegrimit të femrave pas burgut.
© Neostart
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propozimet për projekte për veprimtari të reja.44 Disa përgjigje të përfaqësuesve të shoqërisë civile 

pasqyronin perceptimet tradicionale të grave në shoqëri, ku dikush u shpreh madje se “i përfshijnë 

referencat në gjini për shkak të kërkesave të donatorëve”.45 Të tjerë të anketuar argumentonin se 

“meqë punojnë me gra, nuk është e nevojshme të ndjekin asnjë qasje të ndjeshme ndaj gjinisë”.46 

Kjo lë të kuptohet se, edhe në radhët e aktivistëve të shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor, gjinia 

shpesh shihet si një çështje e të qenët “politikisht korrekt”, e cila shënohet në propozime projektesh 

vetëm sa për t’u bërë qejfin donatorëve dhe jo si diçka që vërtet është e nevojshme për të trajtuar 

problemet reale, duke përfshirë këtu edhe sjelljen seksiste. 

Megjithatë, edhe pse shumë aktivistë të organizatave nuk e përmendin zyrtarisht gjininë në 

aktivitetet e tyre dhe kanë pak përvojë në hartimin e projekt-propozimeve të informuara për gjininë, 

shumë i zbatojnë këto parime në praktikë. Shumica e organizatave që merren me rininë kanë 

projekte për aktivitete të ndryshme për të rinjtë dhe të rejat dhe ofrojnë edhe nisma me të cilat 

synohet të mblidhen rreth së njëjtës tavolinë grupe të ndryshme sociale. Për shembull, klubi “Vllaznia 

Tae Kwon Do” në Shkodër të Shqipërisë kërkon vazhdimisht që të rejat të marrin pjesë në kurset e 

arteve marciale që ofron klubi, edhe si studente, edhe si trajnere.47 

 Klubi “Masa” në Mostar të Bosnje dhe Hercegovinës organizon takime në fokus grupe lidhur me 

temën e huliganizmit ku marrin pjesë rregullisht të rinjtë e të rejat. Edhe pse huliganizmi është, në 

vetvete, çështje “mashkullore” (asnjë grua nuk është regjistruar si huligane në zonën e Mostarit), 

klubi vuri re se mbledhja e grupeve për të diskutuar së bashku përmirësonte mënyrën se si kuptohet 

dukuria dhe sjellë ide të reja lidhur me hapat e mundshëm që duhen ndjekur në të ardhmen.48 

Ideja e mbledhjes bashkë të burrave dhe grave është e rëndësishme. Siç u shpreh një pjesëmarrës në 

një takim në fokus grup: “Në shumë zona rurale dhe nënurbane, jeta e të rinjve dhe të rejave duket 

se shkon paralel. Duke qenë se nuk ka aktivitete sociale, mundësitë që ata kanë për t’u takuar me 

njeri-tjetrin pas shkolle janë të pakta.49 Një pjesëmarrës tjetër në një takim në fokus grup tha: “Burrat 

shkojnë në bare ose pika bastesh ose ngasin makinat nëpër qytet, ndërsa gratë shpesh shkojnë në 

kurse private ose takohen në shtëpitë e njëra-tjetrës. Mundësitë për ndërveprim janë të pakta”.50 

Gjatë një fokus grupi të organizuar në Shqipëri në nëntor të vitit 2020, të rinjtë refuzuan të merrnin 

pjesë në diskutim ku kishte gra sepse ata nuk marrin pjesë në “aktivitete grash”.

Në disa raste, OSHC-të merren edhe me stereotipat, me qëllim që të ndërtojnë ura dhe të 

përfshihen në dallimet gjinore. Për shembull, një OJQ që punon me të rinjtë për të parandaluar 

përdorimin dhe shpërndarjen e drogës në pjesët rurale të Maqedonisë së Veriut raportonte se 

përdorte tema si moda për të motivuar vajzat që të merrnin pjesë në veprimtaritë e organizatës 

dhe sportin për të motivuar djemtë. Puna me programet e tipit “nga kolegu/shoku te kolegu/

shoku” (“peer-to-peer”) është tepër e rëndësishme sepse të rinjtë mund të gjejnë veten e tyre me 

përjetimet dhe përvojat që tregojnë njerëzit e tjerë që kanë të njëjtën moshë si ata (ndryshe nga 
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mësuesit ose të rriturit). Në këtë mënyrë, OSHC-të janë në gjendje të përfshijnë edhe rastet “e 

vështira”. Veprimtaritë e tipit “nga kolegu/shoku te kolegu/shoku” ndihmojnë edhe në “shndërrimin e 

informacioneve të papërpunuara në njohuri të dobishme”.51 

  RIINTEGRIMI I NDJESHËM NDAJ GJINISË PAS KRY-
ERJES SË DËNIMIT ME BURG NË SERBI

Një shembull i mirë i krijimit të reagimeve të ndjeshme ndaj gjinisë kundër krimit të organizuar 

vjen nga Serbia ku një OSHC punon për parandalimin e krimit dhe synon të zvogëlojë dobësinë 

ndaj recidivizmit, duke mbështetur ish-autorët e veprave penale në përpjekjet e tyre për t’u 

riintegruar. Deri më tani, organizata “Neostart” me seli në Beograd, ka punuar kryesisht me 

burrat, në mënyrë individuale dhe në grupe, meqenëse përpjekjet e tyre të mëparshme për t’i 

nxitur gratë që të marrin pjesë në programin e organizatës dështuan. Edhe pse gratë tregonin 

interes në fillim për aktivitetet e organizatës (tani për tani, në Serbi ka rreth 220 të burgosura), 

ato e linin programin. 

E habitur nga ky reagim, organizata “Neostart” filloi të hulumtonte shkaqet e mundshme dhe gjeti 

se gratë e liruara nga burgu ose institucionet korrektuese për të rinjtë kanë nevoja që ndryshojnë 

nga nevojat që kanë burrat. Një anëtar i organizatës “Neostart” u shpreh: “Gratë rrallë vijnë për 

nevoja bazë p.sh. ushqime, para ose strehim, sepse gjejnë një mënyrë a një tjetër për të siguruar 

para dhe janë të mbuluara. Por ato kanë nevoja të tjera dhe iu duhet mbështetja për të gjetur 

punë.”52 Gratë e liruara nga burgu duket se vuajnë më pak nga varësia ndaj drogës sesa burrat. 

Duke u mbështetur në këto vëzhgime, Neostart-i ka marrë një qasje të re: përmes një programi 

që drejtohet tërësisht nga gratë, për gratë, duke përfshirë mbështetje nga një psikologe e 

cila hartoi seanca të veçanta që përqendrohen tek artet ekspresive dhe fuqizimi i lidhjeve me 

familjarët e ish-të dënuarave.53

Një shqetësim kryesor për shoqërinë civile është puna me gratë viktima të krimit të organizuar dhe 

sidomos me viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore. Dhuna ndaj grave vazhdon të mbetet shqetësim 

madhor. Në vitin 2019 në Serbi, më shumë se 60% e viktimave të abuzimit dhe torturës ishin gra.54 

Në vitin 2020, 86% e të gjitha viktimave të krimeve seksuale në Shqipëri ishin gra,55 ndërkohë që, në 

Bosnjë dhe Hercegovinë, një në tri gra raportohet se është viktimë e dhunës.56 Një studim i hartëzimit 

të OSHC-ve në Ballkanin Perëndimor tregon se ka OJQ që u ofrojnë ndihmë specifikisht grave (dhe 

fëmijëve të tyre) të cilat vuajnë si pasojë e dhunës së burrave ose që janë viktima të trafikimit të 

qenieve njerëzore. Shumë prej tyre organizojnë seanca këshillimi dhe u ofrojnë grave strehim, ndërsa 

OJQ të tjera ofrojnë shërbime telefonike të drejtpërdrejta dhe këshillim për burrat.57 
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Në Ballkanin Perëndimor, një prej sfidave kyçe për shoqërinë civile, të identifikuar në raportin “Së 

bashku jemi më të fortë: Forcimi i qëndresës së shoqërisë civile në vendet e Ballkanit Perëndimor”, ngrihej 

vazhdimisht gjatë diskutimeve nga aktorët e shoqërisë civile në lidhje me ndërmarrjen e një qasjeje 

më të ndjeshme ndaj gjinisë në luftën kundër krimit të organizuar, d.m.th. mungesa e përhapur e 

fondeve për OJQ-të. Shumë të intervistuar pohonin se, megjithëse prania e komponentit gjinor në 

punën e tyre shpesh është kriter i donatorit, në realitet, ato nuk e kanë privilegjin të përqendrohen 

te ndjeshmëritë gjinore ashtu siç u kërkohet në kuadër të aplikimit për lloje të ndryshme projektesh, 

duke ndjekur shpesh thashethemet e ditës në komunitetin ndërkombëtar dhe jo aq nevojat lokale. 

Një grup të rinjsh nga Mostari shpjegonte se “këto ditë, OSHC-të janë të detyruara të aplikojnë 

në shpallje për fonde/propozime vetëm që të mbijetojnë. Por fokusi te parandalimi i krimit dhe te 

çështjet gjinore mungon. Nëse do të ekzistojë mundësia për të shqyrtuar nevojat me bazë gjinore, 

organizata jonë do të mund të ndërmarrë nisma të posaçme”.58 Një tjetër sfidë është mungesa e 

udhëzuesve për gjininë dhe krimin e organizuar, sidomos në gjuhët lokale të vendeve të Ballkanit, 

dhe fakti që kapaciteti i shoqërisë civile për të ofruar veprimtari të specializuara për grupe të 

ndryshme përfituesish është i kufizuar. Shumë organizata, sidomos në komunitetet më të vogla, kanë 

vetëm një grusht punonjësish. Të rinjtë ambiciozë shpesh largohen për të punuar në qytete më të 

mëdha, ku shpresojnë të gjejnë mundësi punësimi të qëndrueshëm. 

Një OJQ në Beograd ka nisur një program të posaçëm riintegrimi për ish të burgosurat femra të udhëhequr 
tërësisht nga femrat. © Officer Bimbleberry nëpërmjet Wikipedia
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ROLI I GRAVE NË OSHC

Duke kuptuar faktorët nxitës të krimit të organizuar ndihmojmë në zbërthimin e përbërësve të 

ndryshëm të tij dhe në ofrimin e mundësisë që komunitetet më të prekura nga krimi i organizuar 

të reagojnë si duhet dhe të krijojnë qëndrueshmëri. Ndonëse angazhimi në krimin e organizuar 

shpeshherë i vishet presionit shoqëror dhe pritshmërive me bazë në rolet gjinore tradicionale, në 

kapitullin e mëparshëm pamë se gjinia është përbërës po aq i rëndësishëm në reagimet e shoqërisë 

civile në drejtim të adresimit të dobësive përballë krimit të organizuar. Gjinia luan rol të rëndësishëm 

edhe në drejtimin e OSHC-ve. 

Gratë janë në krye të shumë OSHC-ve në Ballkanin Perëndimor (sikurse edhe në pjesë të tjera 

të botës). Ato janë agjente ndryshimi dhe burime qëndrueshmërie në adresimin e dobësive që 

ndërlidhen me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Sikurse tregohet në figurën 4, ato punojnë 

me fëmijët dhe të rinjtë për të rritur vetëdijesimin lidhur me rreziqet e krimit të organizuar dhe me 

përdoruesit e drogës ose viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore. Gjithashtu, ato raportojnë nga 

“frontet” lidhur me prirjet aktuale në shpërndarjen dhe përdorimin e drogës. Megjithëse të dhënat 

lidhur me personat që punojnë për OSHC-të janë të kufizuara, duke qenë se regjistrat dhe bazat 

kombëtare të të dhënave janë të vjetërsuara dhe nuk përmbajnë informacione të sakta për profilin e 

personelit, raporti i grave ndaj burrave që punojnë në shoqërinë civile është rreth 55:45.59 

Një aktiviste e shoqërisë civile duke diskutuar tendencat e 
krimit të organizuar me të rinjtë e rrezikuar në Shqipëri.
© Qendra Rinore Vlorë



Në Kosovë, organizatat 
e shoqërisë civile, të 
drejtuara nga gra, po 
ngrenë zërin për të 
raportuar korrupsionin 
dhe për t’i nxitur 
komunitetet të bëjnë 
hapa përpara. 

Në Malin e Zi, “Fondi i 
Qëndrueshmërisë” po 

mbështet një organizatë 
gazetarësh, e drejtuar 

nga gra, e cila është duke 
punuar për të zbardhur 

rolin e burrave dhe grave 
në krimin e organizuar në 

mbarë vendin.

Në Mal të Zi, gratë janë në krye 
të veprimtarive për të ndihmuar 
individët që përdorin drogë.

KOSOVA

Në Bosnjë, gratë po 
punojnë me fëmijët për 
të luftuar delikuencën 
e të miturve dhe 
huliganizmin.

BOSNJA DHE HERCEGOVINA

Në Shqipëri, gratë po  
drejtojnë qendrat rinore për 
të rritur vetëdijesimin rreth 
dobësive që ndërlidhen me 
kultivimin e kanabisit dhe për 
t’i ofruar rinisë së rrezikuar 
mundësi punësimi alternativ.

SHQIPËRIA

MALI I ZI

GRATË NË FRONTIN E QËNDRUESHMËRISË NË VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR
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Të gjithë përfaqësuesit e intervistuar të shoqërisë civile ranë dakord se gratë pranohen dhe 

vlerësohen në mbarë shoqërinë civile. Në të vërtetë, edhe pse shoqëria e Ballkanit Perëndimor 

shpesh konsiderohet me orientim mashkullor ose patriarkal, shpesh janë gratë ato që janë duke 

udhëhequr me guxim lëvizjet e organizatave bazë në drejtim të fuqizimit të qëndrueshmërisë në 

komunitetet e tyre, duke përfshirë edhe qëndrueshmërinë ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. 

Megjithatë, gratë në shoqërinë civile përballen me sfida specifike, ku përfshihen mungesa e 

ekspertizës rreth çështjeve të krimit dhe korrupsionit dhe shqetësimet specifike për sigurinë. Një 

përfaqësuese e shoqërisë civile nga Kosova argumentoi se ndonjëherë gratë hezitojnë të marrin 

përsipër tema sfiduese, si krimi i organizuar dhe korrupsioni, përveç nëse fokusi është specifikisht 

te gjinia.60 Perceptimi tradicional është që gratë nuk pritet të udhëheqin lëvizjet sociale ose të 

nxisin zhvillimin ekonomik. Është e vështirë të manovrosh midis këtyre kufizimeve sidomos në 

vende ku hapësira për shoqërinë civile është duke u tkurrur ose aty ku qeveritë përdorin organizata 

joqeveritare të organizuara nga qeveria (OJQOQ) për të çuar përpara interesat e tyre, duke dëmtuar 

në këtë mënyrë besimin e komunitetit dhe të shoqërisë civile të pavarur. 

  GRATË NË “FRONT” TË HETIMIT TË KRIMIT 
TË ORGANIZUAR

Numri i grave që raportonin se ishin gazetare investigative në Ballkanin Perëndimor ishte më i 

vogël sesa i burrave, por ato luajnë një rol kyç në hedhjen dritë mbi krimin e organizuar dhe në 

dëgjimin e shqetësimeve të komuniteteve të tyre. Dy gra të guximshme në frontin e rritjes së 

vetëdijesimit të publikut janë Tatjana Lazareviçi, kryeredaktore e portalit “KosSev” nga Mitrovica 

e Kosovës dhe Brankica Stankoviçi, redaktore e programit dokumentar “Insider” [“insajder”] në 

stacionin televiziv “B92” në Serbi. Ka shumë të tjera në mbarë rajonin që ndjekin dhe hetojnë 

hapat e krimit të organizuar dhe korrupsionit në komunitetet e tyre. 

Ndonëse ka pasur vetëm disa raste të kërcënimit të drejtpërdrejt të OSHC-ve nga krimi i 

organizuar, situata është e ndryshme për shumë gazetarë. Të dyja, edhe Lazareviçi, edhe 

Stankoviçi, kanë marrë kërcënime. Në fakt, Brankica Stankoviçi ka jetuar nën mbrojtjen e policisë 

për më shumë se pesë vjet, pas kërcënimeve të vazhdueshme nga vrasësit dhe rrjetet kriminale 

të mbështetura në lëvizjet e huliganëve.61 Në prill të vitit 2020, Lazareviçi u arrestua për një kohë 

të shkurtër pas pretendimeve se kishte shkelur shtetrrethimin gjatë pandemisë “KOVID-19” dhe 

tani po përballet me akuza penale.62 Gjithashtu, kërcënimet e dërguara përmes rrjeteve sociale 

dhe lajmet e rreme janë bërë shqetësim sidomos për personat që merren me problematikat që 

kanë të bëjnë me korrupsionin dhe krimin mjedisor.63
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Pavarësisht këtyre sfidave, ekzistojnë edhe mundësi për gratë në shoqërinë 

civile. Gratë shihen si veçanërisht novatore në ndërtimin e marrëdhënieve 

të shëndetshme dhe mirëbesimit me institucionet dhe agjencitë 

ligjzbatuese dhe në avokimin për një rol më të gjerë të shoqërisë civile në 

komunitet. Ato janë çelësi për nxitjen e rolit të arsimit, fuqizimit të të rinjve 

dhe barazisë gjinore në zvogëlimin e cenueshmërisë/dobësisë ndaj krimit 

të organizuar. 

Gratë, sidomos drejtueset e qendrave të të rinjve, shpesh shihen si role-

model për komunitetet. “Idetë dhe energjia e të rinjve në Vlorë janë 

burimi i frymëzimit tim të përditshëm”, tha Alekta Lamani, udhëheqëse 

e një qendre rinore në Vlorë të Shqipërisë, e cila i ofron rinisë lokale 

shtigje alternative për të ardhmen. Ajo argumenton se edhe pse është 

e rëndësishme që projektet të zbatohen dhe organizata të vazhdojë 

të punojë, është jetike “të mos harrohet se ne mund t’ua ndryshojmë 

jetën të rinjve”.64 Lamani është thjesht një prej shembujve të shumtë në 

Ballkanin Perëndimor që meriton vlerësim, pasi këta shembuj janë tepër 

të rëndësishëm për motivimin dhe inkurajimin e të rinjve e të rejave që të 

marrin pjesë dhe të jenë aktive në komunitetet e tyre. 

Megjithëkëtë, në kuadër të analizimit të mënyrës si të shfrytëzohen rolet 

e grave për zbutjen e cenueshmërisë/dobësisë ndaj krimit të organizuar 

dhe si të fuqizohen njerëzit në komunitetet e tyre, është e rëndësishme 

që të merret parasysh edhe ajo nëse kuadrot aktuale të qëndrueshmërisë 

i ngulisin pabarazitë ekzistuese dhe rrisin barrën mbi gratë. Me fjalë të 

tjera, ne duhet të shmangin rrezikun e ushtrimit të presionit të tepërt mbi 

OSHC-të që të merren me krimin e organizuar, duke shtuar kështu rreziqet 

për gratë e guximshme që janë duke u përpjekur të bëjnë gjënë “e duhur” 

në komunitetet e tyre. Në vend të kësaj, qeveritë lokale dhe kombëtare 

në Ballkanin Perëndimor duhet të komunikojnë me OSHC-të e drejtuara 

nga gratë si partnere dhe aleate në luftën kundër krimit të organizuar 

dhe korrupsionit. Në të njëjtën kohë, donatorët duhet të mbështesin 

dhe fuqizojnë punën e tyre të rëndësishme, e cila ndikon aq shumë në 

ndërtimin e qëndrueshmërisë te komunitetet e cenueshme. 

Gratë janë në
krye të shumë 
OSHC-ve 
në Ballkanin 
Perëndimor.
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E ARDHMJA

Roli i gjinisë në krimin e organizuar është i rëndësishëm, por nuk kuptohet mirë. Prandaj, siç 

është treguar në këtë studim, është e rëndësishme të kuptohen më mirë faktorët që nxisin dhe 

mundësojnë krimin e organizuar dhe të përmirësohet reagimi i shoqërisë civile ndaj kësaj dukurie.

Në të ardhmen, është e rëndësishme të njihet roli i shumanshëm që luajnë gratë në luftën kundër 

krimit të organizuar dhe në kryerjen e tij dhe të pranohet se disa gra nuk janë spektatore pasive në 

aktivitetet e krimit të organizuar, por luajnë role qendrore si vepruese në veprimtaritë e krimit të 

organizuar. Më tej, është jetike të kuptohen dhe neutralizohen rol-modelet negative që tërheqin 

të rinjtë, gra dhe burra, drejt krimit të organizuar. Një qasje e tillë duhet të ndihmojë në uljen e 

rreziqeve ndaj grave edhe si viktima të mundshme edhe si autore të krimit të organizuar dhe në 

adresimin e rreziqeve të mashkullorësisë toksike në mënyrë të tillë që të ndihmohet në zvogëlimin 

e dobësisë përballë krimit të organizuar. Një qasje e përqendruar te gjinia do të fuqizonte edhe 

udhëheqëset e shoqërisë civile të cilat shpesh janë në frontet e trajtimit të krimit të organizuar dhe 

korrupsionit në komunitet.  

Pjesëmarrësit në një ngjarje komunitare të 
mbajtur për të diskutuar mbi përdorimin e 
drogës në Shtip, Maqedonia e Veriut.  
© Shpresa e Dyfishtë
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