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Përmbledhje ekzekutive
Executive summary

6

Informacion i përgjithshëm

Background information

Ky indeks merr si pikënisje idenë se suksesi i një
demokracie nuk mund të ndahet nga suksesi
në pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grave.
Prandaj, fokusohet plotësisht në identifikimin
e arritjeve e suksesshme të grave në Shqipëri
dhe ku ato përballen me pengesa për t’u
përfshirë plotësisht në procesin demokratik.

This index takes as its starting point that the
success of a democracy cannot be separated
from women’s success in participation and
representation. It therefore focuses fully on
where women in Albania succeed and where
they face obstacles to their full involvement
in the democratic process.

Ndërhyrjet e mëparshme të UN Women kanë
synuar nxitjen e pjesëmarrjes së grave në
zgjedhje: si votuese, kandidate apo drejtuese
fushate; si përfaqësuese të zgjedhura apo
funksionare publike; si drejtuese partiake
apo drejtuese të organizatave të shoqërisë
civile. Në këtë indeks ne përqendrohemi në
një numër çështjesh specifike të ngritura nga
studimet e mëparshme të kryera nga UN
Women in Albania, të cilat kanë identifikuar
pengesa potenciale për pjesëmarrjen dhe
përfaqësimin politik të grave, duke përfshirë
pengesa si statusi ekonomik dhe politik i grave,
natyra dhe kultura e medias, apo legjislacioni,
duke përfshirë natyrisht ligjet që rregullojnë
procesin zgjedhor.

Previous UN Women interventions have
aimed
at
encouraging
participation
by women in the elections: as voters,
candidates, and campaign managers; as
elected representatives, and government
officials; as party leaders and leaders in civil
society organisations. We focus on the set
of specific issues raised by previous studies
carried out by the UN Women in Albania
that identified potential impediments to the
achievement of goals of representation and
participation, including the economic and
political status of women, the character and
culture of the national media and the law,
including of course the laws that govern the
entire electoral process.

Ne kemi hartuar këtë indeks për të analizuar
perceptimin mbi rolin e grave në çdo fazë
të ciklit zgjedhor, nga pengesat qe gratë
hasin për të votuar deri tek pengesat për
t’u zgjedhur. Për më tepër, ky index synon
të identifikojë praktikat e mira dhe çështjet
më shqetësuese përmes dy mënyrave: duke
ofruar një vlerësim për 29 nën-indiktaorët që
mbulojnë çdo aspekt të procesit zgjedhor;
dhe duke krahasuar 12 qarqe të vendit në

We designed this index to assess the
perceived role of women at every stage
of the electoral cycle, from obstacles to
women voting to obstacles to women
becoming elected. Moreover, it seeks in
two ways to identify areas of best practice
and areas of greatest concern: by providing
an assessment of 29 sub-indicators of every
aspect of the electoral process; and by
comparing 12 regions of the country in their

arritjet dhe vështirësitë e tyre. Si i tillë, Indeksi
ka potencial të ndihmojë çdo aktor kombëtar
apo ndërkombëtar të interesuar për zgjedhjet,
demokracinë dhe barazinë gjinore që të
indetifikojë çështjet e nxehta - si dhe qarqet
problematike - në lidhje me pjesëmarrjen e
grave në zgjedhje.

successes and difficulties. As such the Index
has the potential to help any national or
international actor interested in elections,
democracy and gender balance to identify
the hot issues - as well as high risks areas - in
regard to women participation in elections
across the country.

Aspirata jonë është që ky indeks të zhvillohet
periodikisht duke vepruar si një mjet për të
vlerësuar jo vetëm ndikimin e ndërhyrjeve
të mëparshme të UN Women, por edhe
për të gjetur mënyrën se si pjesëmarrja dhe
përfaqësimi i grave në Shqipëri mund të
përparojë në të ardhmen me ndërhyrje të
mëtejshme në fushat më problematike, të cilat
indentifikohen nga ky indeks.

Our aspiration is that this index will be
run periodically acting as a tool to assess
not only the impact of the UN Women’s
previous interventions, but also to track
the way in which women participation and
representation in Albania may progress
in future with further interventions in
areas of greatest need that the Index
helps identify.

Vlerësimi në nivel kombëtar

Overall for Albania as a whole

Ne gjejmë disa aspekte ku situata është
pozitive, por në shumë elemente situata është
shqetësuese lidhur me mundësinë e grave për
të marrë pjesë në zgjedhje.
• Ka më pak pengesa për pjesëmarrjen
e grave si votuese se sa si kandidate në
zgjedhje
• Në përgjithësi, vendi rezulton shumë mirë
(1 = Gjelbër) në lidhje me kuptueshmërinë
e fletës së votimit. Pra votueset gra e kanë
të lehtë të gjejnë kandidatin e preferuar
në fletën e votimit. Gjithashtu disa tregues
të tjerë në procesin e votimit tregojnë pak
pengesa të rëndësishme (Nota 2)
• Sidoqoftë, ka ende shumë aspekte
mjaftueshmërisht shqetësuese (Nota 3) që
lidhen me procesin e votimit, në veçanti:
• Kufizimi i lirisë së grave për të votuar
për një kandidat të preferuar, presioni
ndaj grave i ushtruar nga anëtarët e
familjes, dhe prania e stimujve të jashtëm
(p.sh. blerja e votave) për të ndikuar në
preferencat e votueseve.
• Besimi i grave tek kapaciteti i tyre për të
marrë pjesë dhe për të ndikuar në politikë,
duke përfshirë edhe interesin e tyre të
përgjithshëm për politikën. Në përgjithësi
politika shihet (edhe nga vetë gratë) si një
“punë burrash”

We find some areas of good practice
but multiple areas of concern regarding
women’s ability to participate in the
electoral process
• There are fewer obstacles to participation
with regard to the voting process as
compared with women’s ability to act as
effective candidates
• Overall, the country scores very
well (1=Green) with regard to the
comprehensiveness of the ballot paper
and many other indicators in the voting
arena show only a few significant
obstacles (score of 2)
• However, there are also many areas
of considerable 1concern (score of
3) regarding the voting process, in
particular:
• Women’s freedom to vote for a
candidate of their choice, coercion by
family members, and the presence of
external incentives (e.g., vote buying) to
sway voters.
• Women’s sense of capacity to
participate and make a difference
in politics, including their general
interest in the political process
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Pengesat që gratë hasin për t’u zgjedhur si
përfaqësuese janë dukshëm më prezente, ku
të gjithë indikatorët, përvec njërit, shënojnë 3
• Liria e grave për të menaxhuar fushatën
e tyre zgjedhore nuk konsiderohet si
shqetësim ( Nota 1 =e Gjelbër)
• Megjithatë gratë e kanë të vështirë të futen
në lista zgjedhore, dhe kur kjo ndodh ato
vendosen në pozicione ku mundësia për
t’u zgjedhur është shumë më e vogël
• Pengesat ligjore për t’u përfaqësuar janë
prezente, dhe kuotat gjinore nuk zbatohen
në frymë dhe në gërmë.
• Gratë kanë vështirësi për të financuar
fushatat e tyre politike, përballen me
vështirësi për të shprehur ankesat që kanë
rreth procesit zgjedhor
• Zbatimi i ligjit për
 kuotat gjinore ka qenë
tepër i dobët (4 = e Kuqe)
• Gratë marrin më pak financime zgjedhore
se burrat dhe kanë në total një numër më
të vogël donatorësh
• Ka një perceptim të përgjithshëm se
ankesat e grave kandidate për procesin
zgjedhor marrin më pak vëmëndje dhe
nuk trajtohen në mënyrë të drejtë
• Stereotipet gjinore janë të përhapura
gjerësisht në shoqëri dhe negative
për rolin që gratë mund të luajnë si
përfaqësuese politike.

Situata në rrethet e vendit
Në përgjithësi, gratë në Berat, Dibër dhe
Korçë duket se kanë hasur më pak pengesa
për të ushtruar të drejtat e tyre politike në
zgjedhjet parlamentare të vitit 2017; ndërsa
gratë në Lezhë, Elbasan dhe Kukës duket se
përballen me situatën e kundërt. Situata në
gjashtë rrethet e tjera është diku në mes të
renditjes, dhe këtu përfshihen qarqet më të
mëdha dhe më të zhvilluara ekonomikisht të
Shqipërisë, përfshirë kryeqytetin e saj, Tiranën.
Vlen të përmendet se asnjë qark nuk
konsiderohet i lirë nga pengesat që gratë të
marrin pjesë në zgjedhje si zgjedhëse apo
kandidate. Megjithatë, pothuajse të gjitha
rrethet (me përjashtim të Durrësit) paraqesin
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Obstacles to women’s right to represent are
significantly more widespread, with all but
one area scoring only 3
• Women’s freedom to run for office are
not regarded as a source of concern
(1=Green)
• Legal obstacles are present, with women
put in a less competitive position to
become representatives and women’s
quotas to become representatives
working poorly
• Women struggle to wage their political
campaigns, facing threats and lacking
rights to express grievances about the
electoral process
• The implementation of the clauses on
women’s quotas show severe obstacles
(4=Red)
• Women receive fewer electoral resources
than men and have fewer donors
• There is a sense that women candidates
who file complaints are treated less fairly
• Gender stereotypes are widespread and
negative about the role that women can
play as representatives

Regional variation
Overall women in Berat, Dibër and Korcë seem
to have faced less obstacles to exercise their
political rights on the parliamentarian election
of 2017, whereas women in Lezhë, Elbasan
and Kukës seem to face the opposite situation.
The rest six districts perform somewhere in
between, among which are the biggest and
richest regions of Albania, including its capital,
Tirana.
It is worth noting that no district is considered
free from obstacles for women to participate
in election as voters or candidates. However,
virtually all districts (with the exception of
Durrës) present less obstacles to freedom
of women to vote with an average grade of
0.45 better than the grade on freedom to be
elected. Districts with the highest variance
between two grades are Korcë (0.83), Tirana
(0.63) and Shkodër (0.63), while Fier and
Dibër have the lowest (0.1).

më pak pengesa për të drejtën e grave për të
votuar, me një notë mesatare prej 0.45 më të
mirë, se sa për të drejtën e tyre për t’u zgjedhur.
Rrethet që kanë variacionin më të madh mes
dy kategorive (e drejta për të zgjedhur dhe
për tu zgjedhur) janë Korça (0.83), Tirana
(0.63) dhe Shkodra (0.63). Ndërsa Fieri dhe
Dibra kanë diferencat më të vogla (0.1), duke
na bërë të kuptojmë se gratë janë po aq të lira
për tu zgjedhur sa edhe janë për të votuar.

Women in Kukës and Durrës seem to have
been less free to vote (grade 3), compared
to women in Berat and Korcë (grade 2),
albeit none of the districts is completely free
of obstacles. Similarly, women candidates
in Berat and Dibër (grade 2) seem to have
faced less obstacles to get elected than
women in the rest of the districts (grade 3).

Gratë në Kukës dhe Durrës duket se kanë
qenë më pak të lira për të votuar (Nota 3),
krahasuar me gratë në Berat dhe Korçë (Nota 2),
megjithëse gratë në asnjë nga rrethet nuk janë
krejtësisht të lira. Në mënyrë të ngjashme, gratë
kandidate në Berat dhe Dibër (Nota 2) duket se
kanë hasur më pak pengesa për t’u zgjedhur
se gratë në pjesën tjetër të rretheve (Nota 3).

Qarku

Nota e përgjithshme

Pengesa për të votuar

Pengesa për tu zgjedhur

Berat

2.067

1.8

2.33

Dibër

2.267

2.2

2.33

Korçë

2.417

2

2.83

Gjirokastër

2.433

2.2

2.67

Fier

2.45

2.4

2.5

Tiranë

2.517

2.2

2.83

Shkodër

2.517

2.2

2.83

Vlorë

2.517

2.2

2.83

Durrës

2.55

2.6

2.5

Lezhë

2.617

2.4

2.83

Elbasan

2.617

2.4

2.83

Kukës

2.817

2.8

2.83

Overall Grade

Obstacles to vote

Obstacles to represent

District
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Përmbledhje e studimit
Overview of the study

Qëllimi kryesor i këtij studimi është të identifikojë
pengesat për pjesëmarrjen e grave në procesin
zgjedhor në Shqipëri dhe si ato variojnë nga
qarku në qark. Rezultati final është përgatitja
e Indeksit të Pjesëmarrjes së Zgjedhjeve të
Grave, i cili ka për qëllim të ofrojë një pasqyrë
të praktikave të mira dhe të problemeve në të
gjithë Shqipërinë dhe për këtë arsye të ofrojë
një fokus ku mund të përqëndrohen ndërhyrjet
potenciale, por edhe dhe një pikë referimi për të
vlerësuar progresin në të adhmen.

The main aim of the research is to identify
obstacles to women’s participation in the
electoral process in Albania and how these
may vary across the regions of the country.
The main output is the production of the
Women’s Electoral Participation Index,
which is intended to provide an insight into
good and poor practices across Albania and
therefore to provide a focus for targeted
interventions and a benchmark by which to
judge future progress.

Në këtë studim i klasifikojmë pengesat për
pjesëmarrjen e grave në zgjedhje në dy
kategori kryesore: vështirësitë që hasin gratë
për të votuar dhe vështirësitë që të zgjidhen
si përfaqësuese (psh. Deputete). Secila prej
këtyre pengesave është zbërthyer në disa
nën-komponentë. Disa pengesa mund të jenë
ligjore, ose rezultat i moszbatimi të ligjit; të
tjerat mund të jenë më gjerësisht kulturore, si
në mënyrën se si mediat mund t’i paraqesin
gratë, ose si burrat dhe gratë përfytyrojnë
rolin që duhet të luajnë gratë në jetën politike.

We define obstacles to women’s electoral
participation under two main headings:
obstacles to women to vote and obstacles
to women to act as representatives. Each
of these obstacles in turn has multiple
sub-components.
Some obstacles may
be legal, or the result of weaknesses in
legal implementation; others may be more
broadly cultural, as in how the media may
present women or how men and women
conceive of women’s role in political life.

Ne jemi të vetëdijshëm se jo vetëm gratë në
Shqipëri, por edhe burrat ndeshen me pengesa
për të ushtruar të drejtën e tyre për të marrë
pjesë në zgjedhje dhe se disa pengesa mund të
eleminohen ose reduktohen vetëm nga ndërhyje
që synojnë të krijojnë mundësi të barabartë për të
gjithë. Megjithatë, ne gjithashtu jemi të qartë se
gratë përballen me pengesa shtesë, veçanërisht në
disa aspekte të procesit zgjedhor dhe veçanërisht
në disa rajone të vendit. Për këtë arsye kemi synuar
të hartojmë disa indikatorë që ekspozojnë, aty ku
është e rëndësishme, një pamje të plotë si të
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We recognise that not only women in
Albania but also men face obstacles to
participation in elections and that some
obstacles can only be removed or reduced
by changes affecting everyone. However,
we also are clear that women face additional
obstacles, especially in some aspects of the
electoral process and especially in some
regions of the country. We therefore seek
to develop measures that present, where
relevant, both a picture of general obstacles
and the additional impact that these have
on women.

pengesave të përgjithshme ashtu edhe ndikimin
shtesë që ato kanë tek gratë.
Rezultati i studimit është krijimi i Indeksit
Kombëtar të Pjesëmarrjes së Grave Zgjedhje.
Ky indeks ofron një vlerësim nga 4, e Gjelbër
që nënkupton se nuk janë vërejtuar pengesa të
mëdha, në të Kuqe duke treguar pengesa të
mëdha për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje.
Rezultatet e indeksit, si dhe rezultatet për secilën
prej nënkomponentëve, janë dhënë për secilin
prej dymbëdhjetë qarqeve të vendit.

1

2

3

4

The result of the research is the creation of
a Women’s Participation in Elections Index
for Albania. It provides scores out of 4, from
Green indicating no significant obstacles, to
Red indicating severe obstacles to female
participation. Index scores, as well as scores
for each of the indexes sub-components,
are provided for all twelve of the country’s
regions.

jeshile

Nuk janë vënë re pengesa të konsiderueshme /

green

no significant obstacles observed

e verdhë
yellow
portokalli

Disa pengesa për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje /
a few significant obstacles to female participation
Pengesa të konsiderueshme për pjesëmarrjen e grave /

orange

considerable obstacles to female participation

e kuqe

Pengesa të mëdha për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje /

red

severe obstacles to female participation

Prandaj, rezultatet e këtij indeksi na ndihmojnë
të kuptojmë situatën si për gratë që marrin pjesë
në zgjedhje, edhe për gratë që nuk marrin pjesë
për shkak të pengesave që hasin. Ai identifikon
variacionet rajonale brenda Shqipërisë dhe
kështu evidenton pengesat dhe mundësitë
me të cilat ballafaqohen gratë nga realitete të
ndryshme sociale, kulturore dhe gjeografike.

Our results therefore help us to gain
knowledge both about women who do
participate and those who do not because
of the obstacles in their way. It identifies
regional variation within Albania itself and
so captures obstacles and opportunities
faced by women of a very diverse social,
cultural and geographical character.
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Metodologjia
Methodology

Të dhënat mbi të cilat bazohet indeksi janë
marrë nga dy sondazhe të hartuara nga
autorët e këtij studimi dhe të porositura
nga UN Women në Shqipëri. I pari është
sondazhi i ekspertëve mbi procesin zgjedhor
në secilin rreth - me një minimum prej gjashtë
të anketuarve për qark - të cilëve u është
kërkuar të vlerësojnë situatën në rrethin e tyre
duke përdorur disa indikatorë të shumëfishtë.
Ekspertët u përzgjodhën mes profesorëve të
universitetit, gazetarëve dhe drejtuesve të
OJF-ve. U përzgjodhën gjashtë ekspertë për
secilën prej njëmbëdhjetë qarqeve, ndërsa
në Tiranë u përzgjodhën dhjetë ekspertë.
Sondazhet e ekspertëve me një minimum
prej 6 të anketuarve për rajon / vend kanë
rezultuar një metodë e besueshme për të
marrë informacion të saktë dhe të paanshëm
për situata politike (Whitefield et al, 2009;
Bakker et al, 2016). Rezultatet e sondazhit të
ekspertëve u kombinuan pastaj me përgjigjet
e marra nga një sondazh kombëtar me
kampion të rastësishëm përfaqësues të 1300
shqiptarëve, të moshës mbi 18 vjeç, me
mbizotërim në disa rajone për të siguruar një
minimum prej 50 të anketuar për çdo rajon.
Sondazhet u zhvilluan nga IDRA, intervistuesit
e të cilës zhvilluan intervistat ballë për ballë
në tetor dhe nëntor 2017. Të dhënat pastaj u
peshuan për moshën dhe gjininë në përputhje
me të dhënat objektive të Censusit më të fundit
në Shqipëri. (Detajet e plota të kampionit të
ekspertëve dhe sondazhit kombëtar gjenden
në shtojcat e këtij studimi)
Në secilën prej dy kategorive kryesorë,
pengesat për të votuar dhe pengesat për
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The data on which the index is based are
drawn from two new surveys designed
by the authors and commissioned by UN
Women in Albania. The first is a survey of
experts on the electoral process in each
region – with a minimum of six respondents
per region – who were asked to rate their
region on multiple indicators. Experts
were drawn from professors, journalists
and NGO leaders, with 6 experts selected
for each eleven regions and ten experts
drawn from Tirana. Expert surveys with
a minimum of 6 respondents per region/
country have been shown to be a reliable
method of obtaining accurate and unbiased
information about political conditions
(Whitefield et al, 2009; Bakker et al, 2016).
The results of the expert survey were then
combined with responses to a nationally
representative random probability survey
of 1300 Albanians, aged 18+, with oversampling in some regions to ensure a
minimum N of 50 respondents for each
region. The interviews were conducted
face-to-face in October and November
2017. The data was then weighted for age
and gender in line with objective census
data for the country. (Full details of the
expert and national probability sample are
available on request.)
Under each of our two main headings,
obstacles to vote and obstacles to represent,
we include multiple sub-components
that show precisely in which aspect of the
electoral process problems most clearly are

të përfaqësuar, përfshihen nën-indikatorë
të shumtë që tregojnë pikërisht se në cilët
aspekte të procesit zgjedhor problemet janë
më të pranishme. Nën-indikatorët përfshijnë:1

A- Pengesa për të votuar
•

Procedurat e votimit
• Regjistrimi i votuesve

•

Informacion mbi alternativat zgjedhore
• Informacion rreth procedurave të votimit
• Informacion rreth kandidatëve
• Informacion rreth partive politike
• Kontakt direkt me kandidatët
• Qartësia e fletës së votimit

•

•

•

Interesi në politikë dhe njohuria politike
• Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre
për të ndikuar në politikë
• Interesi i grave në politikë
• Njohuria politike e grave
Liria për të ushtruar të drejtën e tyre të votimit
• Liria për të hedhur votën
• Liria e votimit sipas dëshirës
• Votimi familjar
• Blerja e votave
Perceptimi i publikut mbi aftësinë e grave
për të votuar
• Perceptimi mbi kapacitetet e grave
për të marrë vendime
• Perceptimi mbi dallimet ndërmjet
burrave dhe grave

B – Pengesa për tu zgjedhur (të
përfaqësuar)
•

Pengesat ligjore
• Modeli elektoral
• Ligjet zgjedhore
• Zbatimi i ligjit (kuotat e grave)

1. Full details of the questions that ëere used for
each sub-component can be found in the methodological appendix, available on request.

evident. The sub-components include:1

A- Obstacles to vote
•

Voting Procedures
• Voter registration

•

Information on electoral choices
• Information about voting procedures
• Information about candidates
• Information about political parties
• Direct contact with candidates
• Clarity of the ballot paper

•

Interest in politics and political knowledge
• Women’s self-confidence in their
ability to influence politics
• Women’s interest in politics
• Women’s political knowledge

•

Freedom to exercise their voting right
• Freedom to cast their vote
• Freedom to vote in a certain way
• Family voting
• Vote buying

•

Public perception on women’s ability to
vote
• Perception on women’s capacities
to take decisions
• Perception on differences between
men and women

B - Obstacles to represent
•

Legal obstacles
• The electoral model
• Electoral Laws
• Law implementation (women quotas)

•

Freedom to running a political campaign
• Freedom to run for political office

1. Full details of the questions that were used for
each sub-component can be found in the methodological appendix, available on request.
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•

Liria për drejtimin e një fushate zgjedhore
• Liria për të kandiduar në zgjedhje
• Liria për tu ankuar ndaj parregullsive
të procesit zgjedhor

•

Trajtim i drejtë nga mediat
• Koha e vënë në dispozicion nga media
• Trajtimi i drejtë i grave në media

•

Burimet zgjedhore
• Shuma e donacioneve zgjedhore
• Numri i donatorëve

•

Trajtimi i drejtë nga organet e administrimit
të zgjedhjeve
• Menaxhimi i ankesave
• Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate

•

Perceptimi publik i grave kandidate
• Mbështetje publike për gratë kandidate
• Diskriminimi dhe stereotipet gjinore

Për shumicën e indikatorëve të listuar më
sipër, të anketuarve u është kërkuar të japin
një vlerësim të perceptimeve dhe përvojave të
tyre se në çfarë niveli procesi zgjedhor lejon
pjesëmarrjen e lirë të grave. Të anketuarve
u është kërkuar të japin një vlerësim që
varion nga 1 = shumë i mirë deri 4 = shumë
dobët. (Ata gjithashtu kishin mundësinë që
të mbeteshin neutral, të thonin se nuk e dinin
ose refuzonin të përgjigjeshin, përgjigjet
e tilla nuk u llogaritën në pikën mesatare të
indikatorit.) Për rastet kur pyetjet ishin binare,
në të cilat të anketuarve iu ofrua një “po-jo”
e thjeshtë, p.sh. “kishte më shumë gra sesa
burra që mungonin në regjistrin e votuesve”,
ne krijuam një shkallë 1-4 bazuar në përqindjen
e të anketuarve që perceptonin një dallim
gjinor: kështu arritëm në një rezultat 1 (shumë
i mirë) nëse më pak se 10% e të anketuarve
perceptojnë një paragjykim në regjistrin
kundër grave; një rezultat 2 nëse 10-20% e
konfirmojnë këtë; një rezultat 3 për 21-49% të
të anketuarve; dhe një rezultat 4 nëse 50% e
të anketuarve konfirmonin pohimin.
Në pyetjet ku të anketuarve (qytetarëve)
u është kërkuar të vlerësojnë efikasitetin e
pjesëmarrjes politike (p.sh., “votimi u jep
njerëzve si unë një mundësi për të ndikuar
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•

Freedom to voice grievances of ill
treatment by candidates

•

Fair treatment by the media
• Fair time allocated on media
• Fair representation of women on
media

•

Electoral resources
• Amount of donations
• Number of donors

•

Fair treatment by electoral management
bodies
• Complaint management
• Overall treatment of women candidates

•

Public perception of women candidates
• Public support for women as
representatives
• Discrimination and gender stereotypes

For most items listed above, respondents
were asked to provide an assessment of
their perceptions and experiences of how
well the electoral process supports women’s
participation. Respondents were asked to
provide an assessment ranging from 1 = very
good to 4 = very poor. (They also had the
option to remain neutral, say they did not
know, or refuse; such answers did not count
towards the mean score for the item.) In a
few cases, in which respondents were offered
a simple ‘yes-no’ alternative, e.g., “were
more women than men missing from the
voter register”, we created a 1-4 scale based
on the proportion of expert respondents
perceiving a gender difference: thus, a
score of 1 (very good) was assigned only if
less than 10% of respondents perceived a
bias in the register against women; a score
of 2 indicated that 10-20% or respondents
agreed; a score of 3 indicated that 21-49%
agreed; and a score of 4 was assigned if
50%+ of respondents did.
In questions where respondents (citizens)
were asked to evaluate the efficacy of
political participation (e.g., “voting gives
people like me a chance to influence
decision-making in Albania”), it is clear that

vendimmarrjen në Shqipëri”), të dyja gjinitë
raportuan nivele të ulëta besimi apo vetbesimi.
Megjithatë, ne matëm komponentin gjinor
duke shtuar/zbritur diferencën midis burrave
dhe grave nga pika mesatare (mean score) e
të gjithë të anketuarve.

efficacy levels are generally low for both
men and women; however, we estimate the
gender component in such questions by
adding/subtracting the difference between
men and women in levels of efficacy to the
mean score for all respondents.

Rrjedhimisht nota finale përbëhet nga nota
për çdo nën-indikator të mbledhur së bashku
për të prodhuar një notë mesatare për secilën
kategori, duke nxjerrë më pas një notë të
përgjithshme për Indeksin. Këto nota për
nën-indikatorët, kategoritë dhe për indeksin
në tërësi janë vlerësuar më vete për secilin
prej 12 qarqeve të vendit. Në të gjitha rastet,
rezultatet janë shoqëruar me ngjyra nga e
Gjelbër - shumë e mire, në të Kuqe - pengesa
të konsiderushme për pjesëmarrjen e grave në
zgjedhje.

The result therefore is a score for each subcomponent added together to produce an
average score for each broad heading, with
each heading score combined to create an
average for the index as a whole. These
scores for sub-components, headings and
for the index as a whole are also estimated
for each of the twelve electoral regions
of the country. In all cases, the scores are
colour-coded from Green – very good to
Red – significant obstacles to women’s
participation.

Indeksi Kombëtar – Rezultatet e plota / The National Index Full Results
Tregues dhe nën-tregues / Indicators and sub indicators

A

PENGESA PËR TË VOTUAR (E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE (THE RIGHT TO VOTE)

A.1 Procedurat e Votimit / Voting procedures
a

Regjistri i zgjedhësve / voting register

A.2 Informacion mbi kandidaturat zgjedhore / Information on electoral choices

Vlerësimi /
Grade

2
2
2
2

a

Informacioni i ofruar rreth procedurave të votimit / available information about voting procedures

2

b

Informacion mbi kandidatët / information about candidates

2

c

Informacion mbi partitë politike / information about political parties

2

d

Kontakt i drejtpërdrejtë me kandidatët / direct contact with candidates

2

e

Lehtësia për të identifikuar kandidatët e preferuar në fletën e votimit / comprehension of the
alternatives in the ballot paper

1

A.3

Interesi për Politikën dhe informacioni rreth Politikës / Interest in politics and political
knowledge

3

a

Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre për të ndikuar në politikbërje / women’s self confidence in ability
to influence politics

3

b

Interesi i grave për politikën / women’s interest in politics

4

c

Informacioni i grave rreth politikës / women’s political knowledge

3

A.4 Liria për të ushtruar të drejtën e votës / Freedom to exercise their voting right

3

a

Liria për të marrë pjesë në votime / Freedom to cast their vote

2

b

Liria për të votuar kandidatin e preferuar / Freedom to vote in a certain way

3

c

Votimi familjar / Family voting

3

D

Blerja e votës / Vote buying

2

A.5 Perceptimi publik mbi aftësinë e grave për të votuar / Public perception on women’s ability to vote

2
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Indeksi Kombëtar – Rezultatet e plota / The National Index Full Results
Vlerësimi /
Grade

Tregues dhe nën-tregues / Indicators and sub indicators

B

PENGESA PËR T’U PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT (THE RIGHT TO BE ELECTED)

B.1 Pengesa Ligjore / Legal obstacles

3
3

a

Modeli zgjedhor / electoral model

3

b

Ligjet zgjedhore / electoral laws

2

c

Zbatimi i ligjit përsa i përket kuotave gjinore / law implementation on gender balance

3

B.2 Liria për të bërë fushatë / Freedom to run a political campaign

1

a

Liria për të kandiduar / Freedom to run for political office

1

b

Liria e kandidatëve për t’u ankuar për parregullsi në zgjedhje / Freedom voice grievance of ill treatment
by candidates

1

B.3 Trajtimi i drejtë nga media / Fair treatment by media

2

a

Ofrimi i kohës së barabartë mediatike / fair time allocated on media

2

b

Trajtimi i drejtë i grave në media / fair representation of women on media

2

B.4 Burimet Financiare / Electoral resources

3

a

Sasia e donacioneve / amount of donations

3

b

Numri i kontribuesve financiarë / number of financial donors

3

B.5 Trajtimi i drejtë nga organet e menaxhimit të zgjedhjeve / Fair treatment by the electoral bodies

3

a

Menaxhimi i Ankesave / complaint management

2

b

Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate / overall treatment of women candidates

3

B.6 Perceptimi publik dhe paragjykimet / Public perception and prejudices

3

a

Mbështetja publike për gratë në politikë / public support for women as representatives

2

b

Diskriminimi dhe stereotipet gjinore / discrimination and gender stereotypes

3

Legjenda / Legend
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1

Nuk janë vënë re pengesa të konsiderueshme /
No significant obstacles observed

2

Disa pengesa për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje /
A few significant obstacles to female partic-ipation

3

Pengesa të konsiderueshme për pjesëmarrjen e grave /
Considerable obstacles to female participation

4

Pengesa të mëdha për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje /
Severe obstacles to female participation

Indeksi – Rezultatet vendore / The Index Regional Results
Nat

BR

DI

DR

EL

FR

GJ

KO

KU

LE

SH

TR

VL

A

PENGESA PËR TË VOTUAR
(E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE
(THE RIGHT TO VOTE)

2

2

2

3

2

2

2

2

3

2

2

2

2

A.1

Procedurat e Votimit / Voting
procedures

2

1

2

2

2

2

1

2

3

1

2

1

2

Informacion mbi kandidaturat
A.2 zgjedhore / Information on
electoral choices

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

Interesi për Politikën dhe
informacioni rreth Politikës /
A.3
Interest in politics and political
knowledge

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Liria për të ushtruar të drejtën
A.4 e votës / Freedom to exercise
their voting right

3

2

2

3

3

2

2

2

3

3

2

3

2

Perceptimi publik mbi aftësinë
e grave për të votuar / Public
A.5
perception on women’s ability
to vote

2

2

2

3

2

3

3

2

3

3

3

2

2

Nat

BR

DI

DR

EL

FR

GJ

KO

KU

LE

SH

TR

VL

PENGESA PER TU
PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR
T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT
(THE RIGHT TO BE ELECTED)

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Pengesa Ligjore / Legal
obstacles

3

4

2

2

4

4

3

3

3

3

4

3

4

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

B

B.1

Liria për të bërë fushatë /
B.2 Freedom to run a political
campaign
B.3

Trajtimi i drejtë nga media / Fair
treatment by the media

2

2

2

3

3

2

2

3

3

3

3

3

2

B.4

Burimet Financiare / Electoral
resources

3

2

3

3

3

3

3

3

4

4

3

4

3

Trajtimi i drejtë nga organet
e menaxhimit te zgjedhjeve /
B.5
Fair treatment by the electoral
bodies

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Perceptimi publik dhe
paragjykimet /
B.6
Public perception and
prejudices

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3
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Berat

A
A.1
a

Shqipëri/
Albania

Berat

PENGESA PËR TË VOTUAR (E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE (THE RIGHT TO VOTE)

2

2

Procedurat e Votimit / Voting procedures

2

1

Regjistri i zgjedhësve / voting register

2

1

Numri i grave dhe burrave që mungonin në regjistrin e votuesve, apo që figuronin
larg nga qendra e tyre tradicionale e votimit ishte i barabartë / women and men
were equally missing in the voter’s register, or misplaced from their traditional voting
centre
A.2
a

1

Informacion mbi kandidaturat zgjedhore / Information on electoral choices

2

1

Informacioni I ofruar rreth procedurave të votimit / available information about
voting procedures

2

1

Informacioni në lidhje me procedurat e votimit ka qenë në mënyrë të barabartë
në dispozicion të votuesve burra dhe gra / Information about voting procedures
was equally available to both men and women voters
b

Informacion mbi kandidatët / information about candidates

1
2

gratë ishin të informuara për qëndrimet politike të kandidatëve të zonës së tyre
elektorale / women knew well the positions of your local candidates
c

d

e

Informacion mbi partitë politike / information about political parties

1
2

1

gratë ishin të mirëinformuara për qëndrimet politike të partive që garonin në
zgjedhje / women had good knowledge about the positions of the parties competing in the national election

1

gratë ishin të mirëinformuara për listën e kandidatëve që konkuronin në zgjedhje
/ women were well informed about the list of candidates competing in the
national election

1

Kontakt i drejtpërdrejtë me kandidatët / direct contact with candidates

2

2

gratë kanë marrë informacion të mjaftueshëm dhe në mënyrë direkte nga kandidatët
dhe partitë politike / women received enough information directly from the candidates and parties

1

gratë nuk u përballën me pengesa për të takuar kandidatët që garonin në zonën
e tyre zgjedhore / women faced no obstacles to meet the political candidates

2

Lehtësia për të identifikuar kanditatët e preferuar në fletën e votimit /
comprehension of the alternatives in the ballot paper

1

ishte e lehtë për gratë të kuptonin alternativat e ofruara në fletën e votimit (i.e. të
dallonin kandidatët dhe partitë garuese) / it was easy for women to understand
the choices offered on the ballot paper

1
1

A.3

Interesi për Politikën dhe informacioni rreth Politikës / Interest in politics and
political knowledge

3

3

a

Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre për të ndikuar në politikbërje / women’s
self-confidence in ability to influence politics

3

3

gratë besojnë se kanë ndikim në vendimet që merr Qeveria / women believe
that they have influence on decisions made by the government
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1

3

Shqipëri/
Albania

gratë besojnë se votimi u jep atyre një mundësi për të ndikuar në vendimmarrjen politike në vend / women believe that voting gives them a chance to
influence decision-making in the country
b

c

A.4
a

Interesi i grave për politikën / women’s interest in politics

3
4

3

gratë morën pjesë në votime / women voting on the election day

4

Informacioni i grave rreth politikës / women’s political knowledge

3

D

2

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Ekzekutivit / women have
good information on the executive

4

gratë mund t’i kuptojnë lehtësisht çështjet politike / women can easily understand
the politics

3

Liria për të ushtruar të drejtën e votës / Freedom to exercise their voting right

3

2

Liria për të marrë pjesë në votime / Freedom to cast their vote

2

1

Liria për të votuar kandidatin e preferuar / Freedom to vote in a certain way

1
3

Votimi familjar / Family voting

3
3

3

3

gratë nuk janë të detyruara prej anëtarëve të familjes për të votuar për një kandidat apo parti të caktuar / women are not coerced by family members to vote in
a certain way

3

votimi familjar nuk u lejua në zgjedhje / family voting is not allowed in the
national elections

3

Blerja e votes / Vote buying

2

gratë ishin të lira nga stimujt e jashtëm për të ndikuar në votimin e tyre (p.sh.
nga incentivat financiare për të votuar për një kandidat të caktuar) / women
were free from external incentives to sway their vote
A.5

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Legjislativit / women have
good information on the legislative

gratë janë të lira të votojnë për kandidatin e tyre të preferuar / women are free
to vote for a candidate of their own choice
c

4

gratë kanë një interes të theksuar në çështjet e politikës dhe qeverisjes / women
have a keen interest in matters of politics and government

gratë lejohen të shkojnë në qendrat e votimit dhe të hedhin votën e tyre / women
allowed to go in the poll centers and cast their vote
b

Berat

Perceptimi publik mbi aftësinë e grave për të votuar / Public perception on
women’s ability to vote

1
1

2

2

perceptimi i përgjithshëm është se gratë kanë kapacitetin e nevojshëm për të
vendosur mbi çështjet politike / the general perception is that women have the
required capacities to decide on political issues

2

perceptimi i përgjithshëm është se burrat dhe gratë kanë të njëjtat aftësi për
të marrë vendime / the general perception is men and women have the same
capabilities for decision making

2
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B
B.1
c

B.2

Shqipëri/
Albania

Berat

PENGESA PER TU PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT (THE RIGHT TO BE ELECTED)

3

2

Pengesa Ligjore / Legal obstacles

3

4

Zbatimi i ligjit përsa I përket kuotave gjinore / law implementation on gender
balance

3

4

Perceptimi I përgjithshëm mbi zbatimin e klauzolave të Kodit Zgjedhor për
kuotat gjinore është zbatuar / Perception that the clauses in the electoral law
related to gender bal-ance are duly implemented

4

Numri i grave deputete plotëson minimumin e kërkuar sipas ligjit / The
number of women MPs meeting the minimum legal requirement

3

Liria për të bërë fushatë / Freedom to run a political campaign
a Liria për të kandiduar / Freedom to run for political office

1

1

1

1

nuk ka kërcënime të bëra për të ndaluar gratë kandidate që të konkur-rojnë
në zgjedhje ose të vazhdojnë fushatën e tyre elektorale / there are not threats
made to stop female candidates from running in election or continuing their
electoral campaign
b

Liria e kandidatëve për tu ankuar për parregullsi në zgjedhje / Freedom voice
grievance of ill treatment

1

1

Kandidatet gra janë të lira të ankohen për parregullsi në zonën e tyre
zgjedhore / female candidates are free to voice grievance on any misconduct
in their constituency
B.3

Trajtimi i drejtë nga media / Fair treatment by the media
a Ofrimi I kohës së barabartë mediatike / fair time allocated on media

1
2

2

2

2

Kandidateve gra iu jepet e njëjta kohë televizive falas në media, duke përfshirë
debatet publike dhe kronikat e lajmeve / Women candidates are allocated the
same amount of free time on the media, including public debates and news
editions
b Trajtimi i drejtë i grave në media / fair representation of women on media
Media portretizon kandidatet gra si të barabarta me homologët e tyre burra /
Media portrays female candidates as equals to their male counterparts
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1

2

2

1
1

Shqipëri/
Albania

B.4

Burimet Financiare / Electoral resources

3

2

a Shuma e donacioneve / amount of donations

3

2

Kandidatet gra kanë të njëjtën sasi donacionesh si homologët e tyre burra / Women
candidates have received the same amount of donations as their male counterparts
b Numri i kontribuesve / number of donors

2
3

Kandidatet gra kanë të njëjtin numër kontribuesish në fushatën zgjedhore sa
homologët e tyre burra / Women candidates have had the same number of
campaign sponsors as their male counterparts
B.5

Trajtimi i drejtë nga organet e menaxhimit te zgjedhjeve / Fair treatment by
the electoral bodies
a Menaxhimi i Ankesave / complaint management

b Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate / overall treatment of women candidates

3

2

2

1
1

3

Ankimet zgjedhore të paraqitura nga kandidatet gra trajtohen në mënyrë të
drejtë / Complaints filed by women candidates have been treated fairly
Perceptimi publik dhe paragjykimet / Public perception and prejudices
a Mbështetja publike për gratë në politikë / public support for women as representatives

3
3

3

3

2

2

mbështetje publike për gratë që përfshihen në politikë ka qenë e njëjtë si për
kandidatët burra / public support for women getting involved in politics
b Diskriminimi dhe stereotipet gjinore / discrimination and gender stereotypes

2
2

Administrata zgjedhore është e drejtë në sjelljet e saj ndaj grave kandi-date /
Electoral officials have been fair to women candidates

B.6

Berat

2
3

3

diskriminimi në bazë të gjinisë / discrimination based on gender

3

perceptimi publik mbi ndershmërinë e kandidateve gra / public perception on
fairness of female politicians

3

stereotipet mbi rolin që gratë duhet të luajnë në shoqëri / stereotypes on the
role that women should play in society

3

perceptimi publik mbi aftësinë e politikanëve gra / public perception on
efficiency of female politicians

1
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Dibër

A
A.1
a

Shqipëri/
Albania

Dibër

PENGESA PËR TË VOTUAR (E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE (THE RIGHT TO VOTE)

2

2

Procedurat e Votimit / Voting procedures

2

2

Regjistri i zgjedhësve / voting register

2

2

Numri i grave dhe burrave që mungonin në regjistrin e votuesve, apo që figuronin
larg nga qendra e tyre tradicionale e votimit ishte i barabartë / women and men
were equally missing in the voter’s register, or misplaced from their traditional voting
centre
A.2
a

2

Informacion mbi kandidaturat zgjedhore / Information on electoral choices

2

2

Informacioni I ofruar rreth procedurave të votimit / available information about
voting procedures

2

2

Informacioni në lidhje me procedurat e votimit ka qenë në mënyrë të barabartë
në dispozicion të votuesve burra dhe gra / Information about voting procedures
was equally available to both men and women voters
b

Informacion mbi kandidatët / information about candidates

2
2

gratë ishin të informuara për qëndrimet politike të kandidatëve të zonës së tyre
elektorale / women knew well the positions of your local candidates
c

d

e

Informacion mbi partitë politike / information about political parties

2
2

2

gratë ishin të mirëinformuara për qëndrimet politike të partive që garonin
në zgjedhje / women had good knowledge about the positions of the parties
competing in the national election

2

gratë ishin të mirëinformuara për listën e kandidatëve që konkuronin në zgjedhje
/ women were well informed about the list of candidates competing in the
national election

2

Kontakt i drejtpërdrejtë me kandidatët / direct contact with candidates

2

3

gratë kanë marrë informacion të mjaftueshëm dhe në mënyrë direkte nga kandidatët
dhe partitë politike / women received enough information directly from the
candidates and parties

2

gratë nuk u përballën me pengesa për të takuar kandidatët që garonin në zonën
e tyre zgjedhore / women faced no obstacles to meet the political candidates

4

Lehtësia për të identifikuar kanditatët e preferuar në fletën e votimit /
comprehension of the alternatives in the ballot paper

1

ishte e lehtë për gratë të kuptonin alternativat e ofruara në fletën e votimit (i.e. të
dallonin kandidatët dhe partitë garuese) / it was easy for women to understand
the choices offered on the ballot paper

1
1

A.3

Interesi për Politikën dhe informacioni rreth Politikës / Interest in politics and
political knowledge

3

3

a

Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre për të ndikuar në politikbërje / women’s
self-confidence in ability to influence politics

3

3

gratë besojnë se kanë ndikim në vendimet që merr Qeveria / women believe
that they have influence on decisions made by the government

22

2

3

Shqipëri/
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gratë besojnë se votimi u jep atyre një mundësi për të ndikuar në
vendimmarrjen politike në vend / women believe that voting gives them a
chance to influence decision-making in the country
b

c

A.4
a

Interesi i grave për politikën / women’s interest in politics

2
4

3

gratë morën pjesë në votime / women voting on the election day

3

Informacioni i grave rreth politikës / women’s political knowledge

3

D

4

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Ekzekutivit / women have
good information on the executive

4

gratë mund t’i kuptojnë lehtësisht çështjet politike / women can easily understand
the politics

3

Liria për të ushtruar të drejtën e votës / Freedom to exercise their voting right

3

2

Liria për të marrë pjesë në votime / Freedom to cast their vote

2

2

Liria për të votuar kandidatin e preferuar / Freedom to vote in a certain way

2
3

Votimi familjar / Family voting

3
3

3

3

gratë nuk janë të detyruara prej anëtarëve të familjes për të votuar për një
kandidat apo parti të caktuar / women are not coerced by family members to
vote in a certain way

2

votimi familjar nuk u lejua në zgjedhje / family voting is not allowed in the
national elections

3

Blerja e votes / Vote buying

2

gratë ishin të lira nga stimujt e jashtëm për të ndikuar në votimin e tyre (p.sh.
nga incentivat financiare për të votuar për një kandidat të caktuar) / women
were free from external incentives to sway their vote
A.5

4

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Legjislativit / women have
good information on the legislative

gratë janë të lira të votojnë për kandidatin e tyre të preferuar / women are free
to vote for a candidate of their own choice
c

3

gratë kanë një interes të theksuar në çështjet e politikës dhe qeverisjes / women
have a keen interest in matters of politics and government

gratë lejohen të shkojnë në qendrat e votimit dhe të hedhin votën e tyre / women
allowed to go in the poll centers and cast their vote
b

Dibër

Perceptimi publik mbi aftësinë e grave për të votuar / Public perception on
women’s ability to vote

2
2

2

2

perceptimi i përgjithshëm është se gratë kanë kapacitetin e nevojshëm për të
vendosur mbi çështjet politike / the general perception is that women have the
required capacities to decide on political issues

2

perceptimi i përgjithshëm është se burrat dhe gratë kanë të njëjtat aftësi për
të marrë vendime / the general perception is men and women have the same
capabilities for decision making

2
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B
B.1
c

B.2

Shqipëri/
Albania

Dibër

PENGESA PER TU PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT (THE RIGHT TO BE ELECTED)

3

2

Pengesa Ligjore / Legal obstacles

3

2

Zbatimi i ligjit përsa I përket kuotave gjinore / law implementation on gender
balance

3

2

Perceptimi I përgjithshëm mbi zbatimin e klauzolave të Kodit Zgjedhor për
kuotat gjinore është zbatuar / Perception that the clauses in the electoral law
related to gender bal-ance are duly implemented

2

Numri i grave deputete plotëson minimumin e kërkuar sipas ligjit / The
number of women MPs meeting the minimum legal requirement

1

Liria për të bërë fushatë / Freedom to run a political campaign
a Liria për të kandiduar / Freedom to run for political office

1

1

1

1

nuk ka kërcënime të bëra për të ndaluar gratë kandidate që të konkur-rojnë
në zgjedhje ose të vazhdojnë fushatën e tyre elektorale / there are not threats
made to stop female candidates from running in election or continuing their
electoral campaign
b

Liria e kandidatëve për tu ankuar për parregullsi në zgjedhje / Freedom voice
grievance of ill treatment

1

1

Kandidatet gra janë të lira të ankohen për parregullsi në zonën e tyre
zgjedhore / female candidates are free to voice grievance on any misconduct
in their constituency
B.3

Trajtimi i drejtë nga media / Fair treatment by the media
a Ofrimi I kohës së barabartë mediatike / fair time allocated on media

1
2

2

2

2

Kandidateve gra iu jepet e njëjta kohë televizive falas në media, duke përfshirë
debatet publike dhe kronikat e lajmeve / Women candidates are allocated the
same amount of free time on the media, including public debates and news
editions
b Trajtimi i drejtë i grave në media / fair representation of women on media
Media portretizon kandidatet gra si të barabarta me homologët e tyre burra /
Media portrays female candidates as equals to their male counterparts
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1

2

2

2
2

Shqipëri/
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B.4

Burimet Financiare / Electoral resources

3

3

a Shuma e donacioneve / amount of donations

3

3

Kandidatet gra kanë të njëjtën sasi donacionesh si homologët e tyre burra / Women
candidates have received the same amount of donations as their male counterparts
b Numri i kontribuesve / number of donors

3
3

Kandidatet gra kanë të njëjtin numër kontribuesish në fushatën zgjedhore sa
homologët e tyre burra / Women candidates have had the same number of
campaign sponsors as their male counterparts
B.5

Trajtimi i drejtë nga organet e menaxhimit te zgjedhjeve / Fair treatment by
the electoral bodies
a Menaxhimi i Ankesave / complaint management

b Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate / overall treatment of women candidates

3

3

2

2
2

3

Ankimet zgjedhore të paraqitura nga kandidatet gra trajtohen në mënyrë të
drejtë / Complaints filed by women candidates have been treated fairly
Perceptimi publik dhe paragjykimet / Public perception and prejudices
a Mbështetja publike për gratë në politikë / public support for women as representatives

3
3

3

3

2

2

mbështetje publike për gratë që përfshihen në politikë ka qenë e njëjtë si për
kandidatët burra / public support for women getting involved in politics
b Diskriminimi dhe stereotipet gjinore / discrimination and gender stereotypes

3
3

Administrata zgjedhore është e drejtë në sjelljet e saj ndaj grave kandi-date /
Electoral officials have been fair to women candidates

B.6

Dibër

2
3

3

diskriminimi në bazë të gjinisë / discrimination based on gender

2

perceptimi publik mbi ndershmërinë e kandidateve gra / public perception on
fairness of female politicians

3

stereotipet mbi rolin që gratë duhet të luajnë në shoqëri / stereotypes on the
role that women should play in society

2

perceptimi publik mbi aftësinë e politikanëve gra / public perception on
efficiency of female politicians

3
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Durrës

A
A.1
a

Shqipëri/
Albania

Durrës

PENGESA PËR TË VOTUAR (E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE (THE RIGHT TO VOTE)

2

3

Procedurat e Votimit / Voting procedures

2

2

Regjistri i zgjedhësve / voting register

2

2

Numri i grave dhe burrave që mungonin në regjistrin e votuesve, apo që figuronin
larg nga qendra e tyre tradicionale e votimit ishte i barabartë / women and men
were equally missing in the voter’s register, or misplaced from their traditional voting
centre
A.2
a

2

Informacion mbi kandidaturat zgjedhore / Information on electoral choices

2

2

Informacioni I ofruar rreth procedurave të votimit / available information about
voting procedures

2

2

Informacioni në lidhje me procedurat e votimit ka qenë në mënyrë të barabartë
në dispozicion të votuesve burra dhe gra / Information about voting procedures
was equally available to both men and women voters
b

Informacion mbi kandidatët / information about candidates

2
2

gratë ishin të informuara për qëndrimet politike të kandidatëve të zonës së tyre
elektorale / women knew well the positions of your local candidates
c

d

e

Informacion mbi partitë politike / information about political parties

2
2

2

gratë ishin të mirëinformuara për qëndrimet politike të partive që garonin
në zgjedhje / women had good knowledge about the positions of the parties
competing in the national election

2

gratë ishin të mirëinformuara për listën e kandidatëve që konkuronin në zgjedhje
/ women were well informed about the list of candidates competing in the
national election

2

Kontakt i drejtpërdrejtë me kandidatët / direct contact with candidates

2

2

gratë kanë marrë informacion të mjaftueshëm dhe në mënyrë direkte nga kandidatët
dhe partitë politike / women received enough information directly from the
candidates and parties

1

gratë nuk u përballën me pengesa për të takuar kandidatët që garonin në zonën
e tyre zgjedhore / women faced no obstacles to meet the political candidates

3

Lehtësia për të identifikuar kanditatët e preferuar në fletën e votimit /
comprehension of the alternatives in the ballot paper

1

ishte e lehtë për gratë të kuptonin alternativat e ofruara në fletën e votimit (i.e. të
dallonin kandidatët dhe partitë garuese) / it was easy for women to understand
the choices offered on the ballot paper

1
1

A.3

Interesi për Politikën dhe informacioni rreth Politikës / Interest in politics and
political knowledge

3

3

a

Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre për të ndikuar në politikbërje / women’s
self-confidence in ability to influence politics

3

2

gratë besojnë se kanë ndikim në vendimet që merr Qeveria / women believe
that they have influence on decisions made by the government
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2

2

Shqipëri/
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gratë besojnë se votimi u jep atyre një mundësi për të ndikuar në
vendimmarrjen politike në vend / women believe that voting gives them a
chance to influence decision-making in the country
b

c

A.4
a

Interesi i grave për politikën / women’s interest in politics

2
4

3

gratë morën pjesë në votime / women voting on the election day

4

Informacioni i grave rreth politikës / women’s political knowledge

3

D

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Ekzekutivit / women have
good information on the executive

4

gratë mund t’i kuptojnë lehtësisht çështjet politike / women can easily understand
the politics

3

Liria për të ushtruar të drejtën e votës / Freedom to exercise their voting right

3

3

Liria për të marrë pjesë në votime / Freedom to cast their vote

2

2

Liria për të votuar kandidatin e preferuar / Freedom to vote in a certain way

2
3

Votimi familjar / Family voting

3
3

3

2

gratë nuk janë të detyruara prej anëtarëve të familjes për të votuar për një
kandidat apo parti të caktuar / women are not coerced by family members to
vote in a certain way

1

votimi familjar nuk u lejua në zgjedhje / family voting is not allowed in the
national elections

3

Blerja e votes / Vote buying

2

gratë ishin të lira nga stimujt e jashtëm për të ndikuar në votimin e tyre (p.sh.
nga incentivat financiare për të votuar për një kandidat të caktuar) / women
were free from external incentives to sway their vote
A.5

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Legjislativit / women have
good information on the legislative

gratë janë të lira të votojnë për kandidatin e tyre të preferuar / women are free
to vote for a candidate of their own choice
c

4

gratë kanë një interes të theksuar në çështjet e politikës dhe qeverisjes / women
have a keen interest in matters of politics and government

gratë lejohen të shkojnë në qendrat e votimit dhe të hedhin votën e tyre / women
allowed to go in the poll centers and cast their vote
b

Durrës

Perceptimi publik mbi aftësinë e grave për të votuar / Public perception on
women’s ability to vote

3
3

2

3

perceptimi i përgjithshëm është se gratë kanë kapacitetin e nevojshëm për të
vendosur mbi çështjet politike / the general perception is that women have the
required capacities to decide on political issues

2

perceptimi i përgjithshëm është se burrat dhe gratë kanë të njëjtat aftësi për
të marrë vendime / the general perception is men and women have the same
capabilities for decision making

3
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B
B.1
c

B.2

Shqipëri/
Albania

Durrës

PENGESA PER TU PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT (THE RIGHT TO BE ELECTED)

3

3

Pengesa Ligjore / Legal obstacles

3

2

Zbatimi i ligjit përsa I përket kuotave gjinore / law implementation on gender
balance

3

2

Perceptimi I përgjithshëm mbi zbatimin e klauzolave të Kodit Zgjedhor për
kuotat gjinore është zbatuar / Perception that the clauses in the electoral law
related to gender bal-ance are duly implemented

2

Numri i grave deputete plotëson minimumin e kërkuar sipas ligjit / The
number of women MPs meeting the minimum legal requirement

1

Liria për të bërë fushatë / Freedom to run a political campaign
a Liria për të kandiduar / Freedom to run for political office

1

1

1

1

nuk ka kërcënime të bëra për të ndaluar gratë kandidate që të konkur-rojnë
në zgjedhje ose të vazhdojnë fushatën e tyre elektorale / there are not threats
made to stop female candidates from running in election or continuing their
electoral campaign
b

Liria e kandidatëve për tu ankuar për parregullsi në zgjedhje / Freedom voice
grievance of ill treatment

1

1

Kandidatet gra janë të lira të ankohen për parregullsi në zonën e tyre
zgjedhore / female candidates are free to voice grievance on any misconduct
in their constituency
B.3

Trajtimi i drejtë nga media / Fair treatment by the media
a Ofrimi I kohës së barabartë mediatike / fair time allocated on media

1
2

3

2

3

Kandidateve gra iu jepet e njëjta kohë televizive falas në media, duke përfshirë
debatet publike dhe kronikat e lajmeve / Women candidates are allocated the
same amount of free time on the media, including public debates and news
editions
b Trajtimi i drejtë i grave në media / fair representation of women on media
Media portretizon kandidatet gra si të barabarta me homologët e tyre burra /
Media portrays female candidates as equals to their male counterparts
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1

3

2

3
3
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B.4

Burimet Financiare / Electoral resources

3

3

a Shuma e donacioneve / amount of donations

3

3

Kandidatet gra kanë të njëjtën sasi donacionesh si homologët e tyre burra / Women
candidates have received the same amount of donations as their male counterparts
b Numri i kontribuesve / number of donors

3
3

Kandidatet gra kanë të njëjtin numër kontribuesish në fushatën zgjedhore sa
homologët e tyre burra / Women candidates have had the same number of
campaign sponsors as their male counterparts
B.5

Trajtimi i drejtë nga organet e menaxhimit te zgjedhjeve / Fair treatment by
the electoral bodies
a Menaxhimi i Ankesave / complaint management

b Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate / overall treatment of women candidates

3

3

2

2
2

3

Ankimet zgjedhore të paraqitura nga kandidatet gra trajtohen në mënyrë të
drejtë / Complaints filed by women candidates have been treated fairly
Perceptimi publik dhe paragjykimet / Public perception and prejudices
a Mbështetja publike për gratë në politikë / public support for women as representatives

3
3

3

3

2

2

mbështetje publike për gratë që përfshihen në politikë ka qenë e njëjtë si për
kandidatët burra / public support for women getting involved in politics
b Diskriminimi dhe stereotipet gjinore / discrimination and gender stereotypes

3
3

Administrata zgjedhore është e drejtë në sjelljet e saj ndaj grave kandi-date /
Electoral officials have been fair to women candidates

B.6

Durrës

2
3

3

diskriminimi në bazë të gjinisë / discrimination based on gender

3

perceptimi publik mbi ndershmërinë e kandidateve gra / public perception on
fairness of female politicians

3

stereotipet mbi rolin që gratë duhet të luajnë në shoqëri / stereotypes on the
role that women should play in society

3

perceptimi publik mbi aftësinë e politikanëve gra / public perception on
efficiency of female politicians

3
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Elbasan

A
A.1
a

Shqipëri/
Albania

Elbasan

PENGESA PËR TË VOTUAR (E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE (THE RIGHT TO VOTE)

2

2

Procedurat e Votimit / Voting procedures

2

2

Regjistri i zgjedhësve / voting register

2

2

Numri i grave dhe burrave që mungonin në regjistrin e votuesve, apo që figuronin
larg nga qendra e tyre tradicionale e votimit ishte i barabartë / women and men
were equally missing in the voter’s register, or misplaced from their traditional voting
centre
A.2
a

2

Informacion mbi kandidaturat zgjedhore / Information on electoral choices

2

2

Informacioni I ofruar rreth procedurave të votimit / available information about
voting procedures

2

1

Informacioni në lidhje me procedurat e votimit ka qenë në mënyrë të barabartë
në dispozicion të votuesve burra dhe gra / Information about voting procedures
was equally available to both men and women voters
b

Informacion mbi kandidatët / information about candidates

1
2

gratë ishin të informuara për qëndrimet politike të kandidatëve të zonës së tyre
elektorale / women knew well the positions of your local candidates
c

d

e

Informacion mbi partitë politike / information about political parties

3
2

2

gratë ishin të mirëinformuara për qëndrimet politike të partive që garonin
në zgjedhje / women had good knowledge about the positions of the parties
competing in the national election

2

gratë ishin të mirëinformuara për listën e kandidatëve që konkuronin në zgjedhje
/ women were well informed about the list of candidates competing in the
national election

2

Kontakt i drejtpërdrejtë me kandidatët / direct contact with candidates

2

2

gratë kanë marrë informacion të mjaftueshëm dhe në mënyrë direkte nga kandidatët
dhe partitë politike / women received enough information directly from the
candidates and parties

2

gratë nuk u përballën me pengesa për të takuar kandidatët që garonin në zonën
e tyre zgjedhore / women faced no obstacles to meet the political candidates

2

Lehtësia për të identifikuar kanditatët e preferuar në fletën e votimit /
comprehension of the alternatives in the ballot paper

1

ishte e lehtë për gratë të kuptonin alternativat e ofruara në fletën e votimit (i.e. të
dallonin kandidatët dhe partitë garuese) / it was easy for women to understand
the choices offered on the ballot paper

1
1

A.3

Interesi për Politikën dhe informacioni rreth Politikës / Interest in politics and
political knowledge

3

3

a

Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre për të ndikuar në politikbërje / women’s
self-confidence in ability to influence politics

3

3

gratë besojnë se kanë ndikim në vendimet që merr Qeveria / women believe
that they have influence on decisions made by the government
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3

3
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gratë besojnë se votimi u jep atyre një mundësi për të ndikuar në
vendimmarrjen politike në vend / women believe that voting gives them a
chance to influence decision-making in the country
b

c

A.4
a

Interesi i grave për politikën / women’s interest in politics

3
4

3

gratë morën pjesë në votime / women voting on the election day

4

Informacioni i grave rreth politikës / women’s political knowledge

3

D

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Ekzekutivit / women have
good information on the executive

4

gratë mund t’i kuptojnë lehtësisht çështjet politike / women can easily understand
the politics

3

Liria për të ushtruar të drejtën e votës / Freedom to exercise their voting right

3

3

Liria për të marrë pjesë në votime / Freedom to cast their vote

2

2

Liria për të votuar kandidatin e preferuar / Freedom to vote in a certain way

2
3

Votimi familjar / Family voting

3
3

3

3

gratë nuk janë të detyruara prej anëtarëve të familjes për të votuar për një
kandidat apo parti të caktuar / women are not coerced by family members to
vote in a certain way

2

votimi familjar nuk u lejua në zgjedhje / family voting is not allowed in the
national elections

3

Blerja e votes / Vote buying

2

gratë ishin të lira nga stimujt e jashtëm për të ndikuar në votimin e tyre (p.sh.
nga incentivat financiare për të votuar për një kandidat të caktuar) / women
were free from external incentives to sway their vote
A.5

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Legjislativit / women have
good information on the legislative

gratë janë të lira të votojnë për kandidatin e tyre të preferuar / women are free
to vote for a candidate of their own choice
c

4

gratë kanë një interes të theksuar në çështjet e politikës dhe qeverisjes / women
have a keen interest in matters of politics and government

gratë lejohen të shkojnë në qendrat e votimit dhe të hedhin votën e tyre / women
allowed to go in the poll centers and cast their vote
b

Elbasan

Perceptimi publik mbi aftësinë e grave për të votuar / Public perception on
women’s ability to vote

3
3

2

2

perceptimi i përgjithshëm është se gratë kanë kapacitetin e nevojshëm për të
vendosur mbi çështjet politike / the general perception is that women have the
required capacities to decide on political issues

2

perceptimi i përgjithshëm është se burrat dhe gratë kanë të njëjtat aftësi për
të marrë vendime / the general perception is men and women have the same
capabilities for decision making

2

31

B
B.1
c

B.2

Shqipëri/
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Elbasan

PENGESA PER TU PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT (THE RIGHT TO BE ELECTED)

3

3

Pengesa Ligjore / Legal obstacles

3

4

Zbatimi i ligjit përsa I përket kuotave gjinore / law implementation on gender
balance

3

4

Perceptimi I përgjithshëm mbi zbatimin e klauzolave të Kodit Zgjedhor për
kuotat gjinore është zbatuar / Perception that the clauses in the electoral law
related to gender bal-ance are duly implemented

4

Numri i grave deputete plotëson minimumin e kërkuar sipas ligjit / The
number of women MPs meeting the minimum legal requirement

3

Liria për të bërë fushatë / Freedom to run a political campaign
a Liria për të kandiduar / Freedom to run for political office

1

1

1

1

nuk ka kërcënime të bëra për të ndaluar gratë kandidate që të konkur-rojnë
në zgjedhje ose të vazhdojnë fushatën e tyre elektorale / there are not threats
made to stop female candidates from running in election or continuing their
electoral campaign
b

Liria e kandidatëve për tu ankuar për parregullsi në zgjedhje / Freedom voice
grievance of ill treatment

1

1

Kandidatet gra janë të lira të ankohen për parregullsi në zonën e tyre
zgjedhore / female candidates are free to voice grievance on any misconduct
in their constituency
B.3

Trajtimi i drejtë nga media / Fair treatment by the media
a Ofrimi I kohës së barabartë mediatike / fair time allocated on media

1
2

3

2

3

Kandidateve gra iu jepet e njëjta kohë televizive falas në media, duke përfshirë
debatet publike dhe kronikat e lajmeve / Women candidates are allocated the
same amount of free time on the media, including public debates and news
editions
b Trajtimi i drejtë i grave në media / fair representation of women on media
Media portretizon kandidatet gra si të barabarta me homologët e tyre burra /
Media portrays female candidates as equals to their male counterparts
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3

2

2
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B.4

Burimet Financiare / Electoral resources

3

3

a Shuma e donacioneve / amount of donations

3

3

Kandidatet gra kanë të njëjtën sasi donacionesh si homologët e tyre burra / Women
candidates have received the same amount of donations as their male counterparts
b Numri i kontribuesve / number of donors

3
3

Kandidatet gra kanë të njëjtin numër kontribuesish në fushatën zgjedhore sa
homologët e tyre burra / Women candidates have had the same number of
campaign sponsors as their male counterparts
B.5

Trajtimi i drejtë nga organet e menaxhimit te zgjedhjeve / Fair treatment by
the electoral bodies
a Menaxhimi i Ankesave / complaint management

b Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate / overall treatment of women candidates

3

3

2

2
2

3

Ankimet zgjedhore të paraqitura nga kandidatet gra trajtohen në mënyrë të
drejtë / Complaints filed by women candidates have been treated fairly
Perceptimi publik dhe paragjykimet / Public perception and prejudices
a Mbështetja publike për gratë në politikë / public support for women as representatives

3
3

3

3

2

2

mbështetje publike për gratë që përfshihen në politikë ka qenë e njëjtë si për
kandidatët burra / public support for women getting involved in politics
b Diskriminimi dhe stereotipet gjinore / discrimination and gender stereotypes

3
3

Administrata zgjedhore është e drejtë në sjelljet e saj ndaj grave kandi-date /
Electoral officials have been fair to women candidates

B.6

Elbasan

2
3

3

diskriminimi në bazë të gjinisë / discrimination based on gender

3

perceptimi publik mbi ndershmërinë e kandidateve gra / public perception on
fairness of female politicians

3

stereotipet mbi rolin që gratë duhet të luajnë në shoqëri / stereotypes on the
role that women should play in society

3

perceptimi publik mbi aftësinë e politikanëve gra / public perception on
efficiency of female politicians

2
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Fier

A
A.1
a

Shqipëri/
Albania

Fier

PENGESA PËR TË VOTUAR (E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE (THE RIGHT TO VOTE)

2

2

Procedurat e Votimit / Voting procedures

2

2

Regjistri i zgjedhësve / voting register

2

2

Numri i grave dhe burrave që mungonin në regjistrin e votuesve, apo që figuronin
larg nga qendra e tyre tradicionale e votimit ishte i barabartë / women and men
were equally missing in the voter’s register, or misplaced from their traditional voting
centre
A.2
a

2

Informacion mbi kandidaturat zgjedhore / Information on electoral choices

2

2

Informacioni I ofruar rreth procedurave të votimit / available information about
voting procedures

2

2

Informacioni në lidhje me procedurat e votimit ka qenë në mënyrë të barabartë
në dispozicion të votuesve burra dhe gra / Information about voting procedures
was equally available to both men and women voters
b

Informacion mbi kandidatët / information about candidates

2
2

gratë ishin të informuara për qëndrimet politike të kandidatëve të zonës së tyre
elektorale / women knew well the positions of your local candidates
c

d

e

Informacion mbi partitë politike / information about political parties

3
2

3

gratë ishin të mirëinformuara për qëndrimet politike të partive që garonin
në zgjedhje / women had good knowledge about the positions of the parties
competing in the national election

3

gratë ishin të mirëinformuara për listën e kandidatëve që konkuronin në zgjedhje
/ women were well informed about the list of candidates competing in the
national election

2

Kontakt i drejtpërdrejtë me kandidatët / direct contact with candidates

2

3

gratë kanë marrë informacion të mjaftueshëm dhe në mënyrë direkte nga kandidatët
dhe partitë politike / women received enough information directly from the
candidates and parties

3

gratë nuk u përballën me pengesa për të takuar kandidatët që garonin në zonën
e tyre zgjedhore / women faced no obstacles to meet the political candidates

2

Lehtësia për të identifikuar kanditatët e preferuar në fletën e votimit /
comprehension of the alternatives in the ballot paper

1

ishte e lehtë për gratë të kuptonin alternativat e ofruara në fletën e votimit (i.e. të
dallonin kandidatët dhe partitë garuese) / it was easy for women to understand
the choices offered on the ballot paper

1
1

A.3

Interesi për Politikën dhe informacioni rreth Politikës / Interest in politics and
political knowledge

3

3

a

Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre për të ndikuar në politikbërje / women’s
self-confidence in ability to influence politics

3

2

gratë besojnë se kanë ndikim në vendimet që merr Qeveria / women believe
that they have influence on decisions made by the government
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gratë besojnë se votimi u jep atyre një mundësi për të ndikuar në
vendimmarrjen politike në vend / women believe that voting gives them a
chance to influence decision-making in the country
b

c

A.4
a

Interesi i grave për politikën / women’s interest in politics

2
4

3

gratë morën pjesë në votime / women voting on the election day

4

Informacioni i grave rreth politikës / women’s political knowledge

3

D

2

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Ekzekutivit / women have
good information on the executive

4

gratë mund t’i kuptojnë lehtësisht çështjet politike / women can easily understand
the politics

3

Liria për të ushtruar të drejtën e votës / Freedom to exercise their voting right

3

2

Liria për të marrë pjesë në votime / Freedom to cast their vote

2

1

Liria për të votuar kandidatin e preferuar / Freedom to vote in a certain way

1
3

Votimi familjar / Family voting

2
2

3

3

gratë nuk janë të detyruara prej anëtarëve të familjes për të votuar për një
kandidat apo parti të caktuar / women are not coerced by family members to
vote in a certain way

3

votimi familjar nuk u lejua në zgjedhje / family voting is not allowed in the
national elections

3

Blerja e votes / Vote buying

2

gratë ishin të lira nga stimujt e jashtëm për të ndikuar në votimin e tyre (p.sh.
nga incentivat financiare për të votuar për një kandidat të caktuar) / women
were free from external incentives to sway their vote
A.5

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Legjislativit / women have
good information on the legislative

gratë janë të lira të votojnë për kandidatin e tyre të preferuar / women are free
to vote for a candidate of their own choice
c

4

gratë kanë një interes të theksuar në çështjet e politikës dhe qeverisjes / women
have a keen interest in matters of politics and government

gratë lejohen të shkojnë në qendrat e votimit dhe të hedhin votën e tyre / women
allowed to go in the poll centers and cast their vote
b

Fier

Perceptimi publik mbi aftësinë e grave për të votuar / Public perception on
women’s ability to vote

2
2

2

3

perceptimi i përgjithshëm është se gratë kanë kapacitetin e nevojshëm për të
vendosur mbi çështjet politike / the general perception is that women have the
required capacities to decide on political issues

2

perceptimi i përgjithshëm është se burrat dhe gratë kanë të njëjtat aftësi për
të marrë vendime / the general perception is men and women have the same
capabilities for decision making

3
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B
B.1
c

B.2
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Fier

PENGESA PER TU PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT (THE RIGHT TO BE ELECTED)

3

3

Pengesa Ligjore / Legal obstacles

3

4

Zbatimi i ligjit përsa I përket kuotave gjinore / law implementation on gender
balance

3

4

Perceptimi I përgjithshëm mbi zbatimin e klauzolave të Kodit Zgjedhor për
kuotat gjinore është zbatuar / Perception that the clauses in the electoral law
related to gender bal-ance are duly implemented

4

Numri i grave deputete plotëson minimumin e kërkuar sipas ligjit / The
number of women MPs meeting the minimum legal requirement

3

Liria për të bërë fushatë / Freedom to run a political campaign
a Liria për të kandiduar / Freedom to run for political office

1

1

1

1

nuk ka kërcënime të bëra për të ndaluar gratë kandidate që të konkur-rojnë
në zgjedhje ose të vazhdojnë fushatën e tyre elektorale / there are not threats
made to stop female candidates from running in election or continuing their
electoral campaign
b

Liria e kandidatëve për tu ankuar për parregullsi në zgjedhje / Freedom voice
grievance of ill treatment

1

1

Kandidatet gra janë të lira të ankohen për parregullsi në zonën e tyre
zgjedhore / female candidates are free to voice grievance on any misconduct
in their constituency
B.3

Trajtimi i drejtë nga media / Fair treatment by the media
a Ofrimi I kohës së barabartë mediatike / fair time allocated on media

1
2

2

2

2

Kandidateve gra iu jepet e njëjta kohë televizive falas në media, duke përfshirë
debatet publike dhe kronikat e lajmeve / Women candidates are allocated the
same amount of free time on the media, including public debates and news
editions
b Trajtimi i drejtë i grave në media / fair representation of women on media
Media portretizon kandidatet gra si të barabarta me homologët e tyre burra /
Media portrays female candidates as equals to their male counterparts
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B.4

Burimet Financiare / Electoral resources

3

3

a Shuma e donacioneve / amount of donations

3

3

Kandidatet gra kanë të njëjtën sasi donacionesh si homologët e tyre burra / Women
candidates have received the same amount of donations as their male counterparts
b Numri i kontribuesve / number of donors

3
3

Kandidatet gra kanë të njëjtin numër kontribuesish në fushatën zgjedhore sa
homologët e tyre burra / Women candidates have had the same number of
campaign sponsors as their male counterparts
B.5

Trajtimi i drejtë nga organet e menaxhimit te zgjedhjeve / Fair treatment by
the electoral bodies
a Menaxhimi i Ankesave / complaint management

b Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate / overall treatment of women candidates

3

3

2

2
2

3

Ankimet zgjedhore të paraqitura nga kandidatet gra trajtohen në mënyrë të
drejtë / Complaints filed by women candidates have been treated fairly
Perceptimi publik dhe paragjykimet / Public perception and prejudices
a Mbështetja publike për gratë në politikë / public support for women as representatives

3
3

3

2

2

1

mbështetje publike për gratë që përfshihen në politikë ka qenë e njëjtë si për
kandidatët burra / public support for women getting involved in politics
b Diskriminimi dhe stereotipet gjinore / discrimination and gender stereotypes

2
2

Administrata zgjedhore është e drejtë në sjelljet e saj ndaj grave kandi-date /
Electoral officials have been fair to women candidates

B.6

Fier

1
3

3

diskriminimi në bazë të gjinisë / discrimination based on gender

3

perceptimi publik mbi ndershmërinë e kandidateve gra / public perception on
fairness of female politicians

3

stereotipet mbi rolin që gratë duhet të luajnë në shoqëri / stereotypes on the
role that women should play in society

3

perceptimi publik mbi aftësinë e politikanëve gra / public perception on
efficiency of female politicians

2
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A
A.1
a

PENGESA PËR TË VOTUAR (E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE (THE RIGHT TO VOTE)

2

2

Procedurat e Votimit / Voting procedures

2

1

Regjistri i zgjedhësve / voting register

2

1

Numri i grave dhe burrave që mungonin në regjistrin e votuesve, apo që figuronin
larg nga qendra e tyre tradicionale e votimit ishte i barabartë / women and men
were equally missing in the voter’s register, or misplaced from their traditional voting
centre
A.2
a

1

Informacion mbi kandidaturat zgjedhore / Information on electoral choices

2

2

Informacioni I ofruar rreth procedurave të votimit / available information about
voting procedures

2

2

Informacioni në lidhje me procedurat e votimit ka qenë në mënyrë të barabartë
në dispozicion të votuesve burra dhe gra / Information about voting procedures
was equally available to both men and women voters
b

Informacion mbi kandidatët / information about candidates

2
2

gratë ishin të informuara për qëndrimet politike të kandidatëve të zonës së tyre
elektorale / women knew well the positions of your local candidates
c

d

e

Informacion mbi partitë politike / information about political parties

1
2

2

gratë ishin të mirëinformuara për qëndrimet politike të partive që garonin
në zgjedhje / women had good knowledge about the positions of the parties
competing in the national election

1

gratë ishin të mirëinformuara për listën e kandidatëve që konkuronin në zgjedhje
/ women were well informed about the list of candidates competing in the
national election

2

Kontakt i drejtpërdrejtë me kandidatët / direct contact with candidates

2

3

gratë kanë marrë informacion të mjaftueshëm dhe në mënyrë direkte nga kandidatët
dhe partitë politike / women received enough information directly from the
candidates and parties

2

gratë nuk u përballën me pengesa për të takuar kandidatët që garonin në zonën
e tyre zgjedhore / women faced no obstacles to meet the political candidates

3

Lehtësia për të identifikuar kanditatët e preferuar në fletën e votimit /
comprehension of the alternatives in the ballot paper

1

ishte e lehtë për gratë të kuptonin alternativat e ofruara në fletën e votimit (i.e. të
dallonin kandidatët dhe partitë garuese) / it was easy for women to understand
the choices offered on the ballot paper

1
1

A.3

Interesi për Politikën dhe informacioni rreth Politikës / Interest in politics and
political knowledge

3

3

a

Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre për të ndikuar në politikbërje / women’s
self-confidence in ability to influence politics

3

3

gratë besojnë se kanë ndikim në vendimet që merr Qeveria / women believe
that they have influence on decisions made by the government
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gratë besojnë se votimi u jep atyre një mundësi për të ndikuar në
vendimmarrjen politike në vend / women believe that voting gives them a
chance to influence decision-making in the country
b

c

A.4
a

Interesi i grave për politikën / women’s interest in politics

3
4

gratë kanë një interes të theksuar në çështjet e politikës dhe qeverisjes / women
have a keen interest in matters of politics and government

3

gratë morën pjesë në votime / women voting on the election day

4

Informacioni i grave rreth politikës / women’s political knowledge

3

1

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Ekzekutivit / women have
good information on the executive

4

gratë mund t’i kuptojnë lehtësisht çështjet politike / women can easily understand
the politics

3

Liria për të ushtruar të drejtën e votës / Freedom to exercise their voting right

3

2

Liria për të marrë pjesë në votime / Freedom to cast their vote

2

1

Liria për të votuar kandidatin e preferuar / Freedom to vote in a certain way

1
3

gratë janë të lira të votojnë për kandidatin e tyre të preferuar / women are free
to vote for a candidate of their own choice
c

D

Votimi familjar / Family voting

2
2

3

3

gratë nuk janë të detyruara prej anëtarëve të familjes për të votuar për një
kandidat apo parti të caktuar / women are not coerced by family members to
vote in a certain way

2

votimi familjar nuk u lejua në zgjedhje / family voting is not allowed in the
national elections

3

Blerja e votes / Vote buying

2

gratë ishin të lira nga stimujt e jashtëm për të ndikuar në votimin e tyre (p.sh.
nga incentivat financiare për të votuar për një kandidat të caktuar) / women
were free from external incentives to sway their vote
A.5

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Legjislativit / women have
good information on the legislative

gratë lejohen të shkojnë në qendrat e votimit dhe të hedhin votën e tyre / women
allowed to go in the poll centers and cast their vote
b

4

Perceptimi publik mbi aftësinë e grave për të votuar / Public perception on
women’s ability to vote

3
3

2

3

perceptimi i përgjithshëm është se gratë kanë kapacitetin e nevojshëm për të
vendosur mbi çështjet politike / the general perception is that women have the
required capacities to decide on political issues

2

perceptimi i përgjithshëm është se burrat dhe gratë kanë të njëjtat aftësi për
të marrë vendime / the general perception is men and women have the same
capabilities for decision making

3
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B
B.1
c

B.2

PENGESA PER TU PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT (THE RIGHT TO BE ELECTED)

3

3

Pengesa Ligjore / Legal obstacles

3

3

Zbatimi i ligjit përsa I përket kuotave gjinore / law implementation on gender
balance

3

3

Perceptimi I përgjithshëm mbi zbatimin e klauzolave të Kodit Zgjedhor për
kuotat gjinore është zbatuar / Perception that the clauses in the electoral law
related to gender bal-ance are duly implemented

4

Numri i grave deputete plotëson minimumin e kërkuar sipas ligjit / The
number of women MPs meeting the minimum legal requirement

2

Liria për të bërë fushatë / Freedom to run a political campaign
a Liria për të kandiduar / Freedom to run for political office

1

2

1

2

nuk ka kërcënime të bëra për të ndaluar gratë kandidate që të konkur-rojnë
në zgjedhje ose të vazhdojnë fushatën e tyre elektorale / there are not threats
made to stop female candidates from running in election or continuing their
electoral campaign
b

Liria e kandidatëve për tu ankuar për parregullsi në zgjedhje / Freedom voice
grievance of ill treatment

2

1

Kandidatet gra janë të lira të ankohen për parregullsi në zonën e tyre
zgjedhore / female candidates are free to voice grievance on any misconduct
in their constituency
B.3

Trajtimi i drejtë nga media / Fair treatment by the media
a Ofrimi I kohës së barabartë mediatike / fair time allocated on media

2
2

2

2

2

Kandidateve gra iu jepet e njëjta kohë televizive falas në media, duke përfshirë
debatet publike dhe kronikat e lajmeve / Women candidates are allocated the
same amount of free time on the media, including public debates and news
editions
b Trajtimi i drejtë i grave në media / fair representation of women on media
Media portretizon kandidatet gra si të barabarta me homologët e tyre burra /
Media portrays female candidates as equals to their male counterparts
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B.4

Burimet Financiare / Electoral resources

3

3

a Shuma e donacioneve / amount of donations

3

2

Kandidatet gra kanë të njëjtën sasi donacionesh si homologët e tyre burra / Women
candidates have received the same amount of donations as their male counterparts
b Numri i kontribuesve / number of donors

2
3

Kandidatet gra kanë të njëjtin numër kontribuesish në fushatën zgjedhore sa
homologët e tyre burra / Women candidates have had the same number of
campaign sponsors as their male counterparts
B.5

Trajtimi i drejtë nga organet e menaxhimit te zgjedhjeve / Fair treatment by
the electoral bodies
a Menaxhimi i Ankesave / complaint management

3
3

3

2

2

Administrata zgjedhore është e drejtë në sjelljet e saj ndaj grave kandi-date /
Electoral officials have been fair to women candidates
b Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate / overall treatment of women candidates

2
3

Ankimet zgjedhore të paraqitura nga kandidatet gra trajtohen në mënyrë të
drejtë / Complaints filed by women candidates have been treated fairly
B.6

Perceptimi publik dhe paragjykimet / Public perception and prejudices
a Mbështetja publike për gratë në politikë / public support for women as representatives

3
3

3

3

2

2

mbështetje publike për gratë që përfshihen në politikë ka qenë e njëjtë si për
kandidatët burra / public support for women getting involved in politics
b Diskriminimi dhe stereotipet gjinore / discrimination and gender stereotypes

3

2
3

3

diskriminimi në bazë të gjinisë / discrimination based on gender

3

perceptimi publik mbi ndershmërinë e kandidateve gra / public perception on
fairness of female politicians

3

stereotipet mbi rolin që gratë duhet të luajnë në shoqëri / stereotypes on the
role that women should play in society

3

perceptimi publik mbi aftësinë e politikanëve gra / public perception on
efficiency of female politicians

2
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Korçë

A
A.1
a

Shqipëri/
Albania

Korçë

PENGESA PËR TË VOTUAR (E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE (THE RIGHT TO VOTE)

2

2

Procedurat e Votimit / Voting procedures

2

2

Regjistri i zgjedhësve / voting register

2

2

Numri i grave dhe burrave që mungonin në regjistrin e votuesve, apo që figuronin
larg nga qendra e tyre tradicionale e votimit ishte i barabartë / women and men
were equally missing in the voter’s register, or misplaced from their traditional voting
centre
A.2
a

2

Informacion mbi kandidaturat zgjedhore / Information on electoral choices

2

1

Informacioni I ofruar rreth procedurave të votimit / available information about
voting procedures

2

2

Informacioni në lidhje me procedurat e votimit ka qenë në mënyrë të barabartë
në dispozicion të votuesve burra dhe gra / Information about voting procedures
was equally available to both men and women voters
b

Informacion mbi kandidatët / information about candidates

2
2

gratë ishin të informuara për qëndrimet politike të kandidatëve të zonës së tyre
elektorale / women knew well the positions of your local candidates
c

d

e

Informacion mbi partitë politike / information about political parties

1
2

2

gratë ishin të mirëinformuara për qëndrimet politike të partive që garonin
në zgjedhje / women had good knowledge about the positions of the parties
competing in the national election

1

gratë ishin të mirëinformuara për listën e kandidatëve që konkuronin në zgjedhje
/ women were well informed about the list of candidates competing in the
national election

2

Kontakt i drejtpërdrejtë me kandidatët / direct contact with candidates

2

2

gratë kanë marrë informacion të mjaftueshëm dhe në mënyrë direkte nga kandidatët
dhe partitë politike / women received enough information directly from the
candidates and parties

1

gratë nuk u përballën me pengesa për të takuar kandidatët që garonin në zonën
e tyre zgjedhore / women faced no obstacles to meet the political candidates

2

Lehtësia për të identifikuar kanditatët e preferuar në fletën e votimit /
comprehension of the alternatives in the ballot paper

1

ishte e lehtë për gratë të kuptonin alternativat e ofruara në fletën e votimit (i.e. të
dallonin kandidatët dhe partitë garuese) / it was easy for women to understand
the choices offered on the ballot paper

1
1

A.3

Interesi për Politikën dhe informacioni rreth Politikës / Interest in politics and
political knowledge

3

3

a

Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre për të ndikuar në politikbërje / women’s
self-confidence in ability to influence politics

3

3

gratë besojnë se kanë ndikim në vendimet që merr Qeveria / women believe
that they have influence on decisions made by the government
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gratë besojnë se votimi u jep atyre një mundësi për të ndikuar në
vendimmarrjen politike në vend / women believe that voting gives them a
chance to influence decision-making in the country
b

c

A.4
a

Interesi i grave për politikën / women’s interest in politics

3
4

3

gratë morën pjesë në votime / women voting on the election day

4

Informacioni i grave rreth politikës / women’s political knowledge

3

D

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Ekzekutivit / women have
good information on the executive

4

gratë mund t’i kuptojnë lehtësisht çështjet politike / women can easily understand
the politics

3

Liria për të ushtruar të drejtën e votës / Freedom to exercise their voting right

3

2

Liria për të marrë pjesë në votime / Freedom to cast their vote

2

2

Liria për të votuar kandidatin e preferuar / Freedom to vote in a certain way

2
3

Votimi familjar / Family voting

3
3

3

2

gratë nuk janë të detyruara prej anëtarëve të familjes për të votuar për një
kandidat apo parti të caktuar / women are not coerced by family members to
vote in a certain way

1

votimi familjar nuk u lejua në zgjedhje / family voting is not allowed in the
national elections

3

Blerja e votes / Vote buying

2

gratë ishin të lira nga stimujt e jashtëm për të ndikuar në votimin e tyre (p.sh.
nga incentivat financiare për të votuar për një kandidat të caktuar) / women
were free from external incentives to sway their vote
A.5

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Legjislativit / women have
good information on the legislative

gratë janë të lira të votojnë për kandidatin e tyre të preferuar / women are free
to vote for a candidate of their own choice
c

4

gratë kanë një interes të theksuar në çështjet e politikës dhe qeverisjes / women
have a keen interest in matters of politics and government

gratë lejohen të shkojnë në qendrat e votimit dhe të hedhin votën e tyre / women
allowed to go in the poll centers and cast their vote
b

Korçë

Perceptimi publik mbi aftësinë e grave për të votuar / Public perception on
women’s ability to vote

1
1

2

2

perceptimi i përgjithshëm është se gratë kanë kapacitetin e nevojshëm për të
vendosur mbi çështjet politike / the general perception is that women have the
required capacities to decide on political issues

2

perceptimi i përgjithshëm është se burrat dhe gratë kanë të njëjtat aftësi për
të marrë vendime / the general perception is men and women have the same
capabilities for decision making

2
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c
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Korçë

PENGESA PER TU PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT (THE RIGHT TO BE ELECTED)

3

3

Pengesa Ligjore / Legal obstacles

3

3

Zbatimi i ligjit përsa I përket kuotave gjinore / law implementation on gender
balance

3

4

Perceptimi I përgjithshëm mbi zbatimin e klauzolave të Kodit Zgjedhor për
kuotat gjinore është zbatuar / Perception that the clauses in the electoral law
related to gender bal-ance are duly implemented

4

Numri i grave deputete plotëson minimumin e kërkuar sipas ligjit / The
number of women MPs meeting the minimum legal requirement

2

Liria për të bërë fushatë / Freedom to run a political campaign
a Liria për të kandiduar / Freedom to run for political office

1

2

1

1

nuk ka kërcënime të bëra për të ndaluar gratë kandidate që të konkur-rojnë
në zgjedhje ose të vazhdojnë fushatën e tyre elektorale / there are not threats
made to stop female candidates from running in election or continuing their
electoral campaign
b

Liria e kandidatëve për tu ankuar për parregullsi në zgjedhje / Freedom voice
grievance of ill treatment

1

1

Kandidatet gra janë të lira të ankohen për parregullsi në zonën e tyre
zgjedhore / female candidates are free to voice grievance on any misconduct
in their constituency
B.3

Trajtimi i drejtë nga media / Fair treatment by the media
a Ofrimi I kohës së barabartë mediatike / fair time allocated on media

2
2

3

2

3

Kandidateve gra iu jepet e njëjta kohë televizive falas në media, duke përfshirë
debatet publike dhe kronikat e lajmeve / Women candidates are allocated the
same amount of free time on the media, including public debates and news
editions
b Trajtimi i drejtë i grave në media / fair representation of women on media
Media portretizon kandidatet gra si të barabarta me homologët e tyre burra /
Media portrays female candidates as equals to their male counterparts
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B.4

Burimet Financiare / Electoral resources

3

3

a Shuma e donacioneve / amount of donations

3

3

Kandidatet gra kanë të njëjtën sasi donacionesh si homologët e tyre burra / Women
candidates have received the same amount of donations as their male counterparts
b Numri i kontribuesve / number of donors

3
3

Kandidatet gra kanë të njëjtin numër kontribuesish në fushatën zgjedhore sa
homologët e tyre burra / Women candidates have had the same number of
campaign sponsors as their male counterparts
B.5

Trajtimi i drejtë nga organet e menaxhimit te zgjedhjeve / Fair treatment by
the electoral bodies
a Menaxhimi i Ankesave / complaint management

b Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate / overall treatment of women candidates

3

3

2

2
2

3

Ankimet zgjedhore të paraqitura nga kandidatet gra trajtohen në mënyrë të
drejtë / Complaints filed by women candidates have been treated fairly
Perceptimi publik dhe paragjykimet / Public perception and prejudices
a Mbështetja publike për gratë në politikë / public support for women as representatives

3
3

3

3

2

2

mbështetje publike për gratë që përfshihen në politikë ka qenë e njëjtë si për
kandidatët burra / public support for women getting involved in politics
b Diskriminimi dhe stereotipet gjinore / discrimination and gender stereotypes

3
3

Administrata zgjedhore është e drejtë në sjelljet e saj ndaj grave kandi-date /
Electoral officials have been fair to women candidates

B.6

Korçë

2
3

3

diskriminimi në bazë të gjinisë / discrimination based on gender

3

perceptimi publik mbi ndershmërinë e kandidateve gra / public perception on
fairness of female politicians

3

stereotipet mbi rolin që gratë duhet të luajnë në shoqëri / stereotypes on the
role that women should play in society

2

perceptimi publik mbi aftësinë e politikanëve gra / public perception on
efficiency of female politicians

2
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Kukës

A
A.1
a

Shqipëri/
Albania

Kukës

PENGESA PËR TË VOTUAR (E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE (THE RIGHT TO VOTE)

2

3

Procedurat e Votimit / Voting procedures

2

3

Regjistri i zgjedhësve / voting register

2

3

Numri i grave dhe burrave që mungonin në regjistrin e votuesve, apo që figuronin
larg nga qendra e tyre tradicionale e votimit ishte i barabartë / women and men
were equally missing in the voter’s register, or misplaced from their traditional voting
centre
A.2
a

3

Informacion mbi kandidaturat zgjedhore / Information on electoral choices

2

2

Informacioni I ofruar rreth procedurave të votimit / available information about
voting procedures

2

2

Informacioni në lidhje me procedurat e votimit ka qenë në mënyrë të barabartë
në dispozicion të votuesve burra dhe gra / Information about voting procedures
was equally available to both men and women voters
b

Informacion mbi kandidatët / information about candidates

2
2

gratë ishin të informuara për qëndrimet politike të kandidatëve të zonës së tyre
elektorale / women knew well the positions of your local candidates
c

d

e

Informacion mbi partitë politike / information about political parties

2
2

3

gratë ishin të mirëinformuara për qëndrimet politike të partive që garonin
në zgjedhje / women had good knowledge about the positions of the parties
competing in the national election

3

gratë ishin të mirëinformuara për listën e kandidatëve që konkuronin në zgjedhje
/ women were well informed about the list of candidates competing in the
national election

2

Kontakt i drejtpërdrejtë me kandidatët / direct contact with candidates

2

3

gratë kanë marrë informacion të mjaftueshëm dhe në mënyrë direkte nga kandidatët
dhe partitë politike / women received enough information directly from the
candidates and parties

2

gratë nuk u përballën me pengesa për të takuar kandidatët që garonin në zonën
e tyre zgjedhore / women faced no obstacles to meet the political candidates

3

Lehtësia për të identifikuar kanditatët e preferuar në fletën e votimit /
comprehension of the alternatives in the ballot paper

1

ishte e lehtë për gratë të kuptonin alternativat e ofruara në fletën e votimit (i.e. të
dallonin kandidatët dhe partitë garuese) / it was easy for women to understand
the choices offered on the ballot paper

1
1

A.3

Interesi për Politikën dhe informacioni rreth Politikës / Interest in politics and
political knowledge

3

3

a

Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre për të ndikuar në politikbërje / women’s
self-confidence in ability to influence politics

3

3

gratë besojnë se kanë ndikim në vendimet që merr Qeveria / women believe
that they have influence on decisions made by the government
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gratë besojnë se votimi u jep atyre një mundësi për të ndikuar në
vendimmarrjen politike në vend / women believe that voting gives them a
chance to influence decision-making in the country
b

c

A.4
a

Interesi i grave për politikën / women’s interest in politics

2
4

3

gratë morën pjesë në votime / women voting on the election day

3

Informacioni i grave rreth politikës / women’s political knowledge

3

D

2

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Ekzekutivit / women have
good information on the executive

4

gratë mund t’i kuptojnë lehtësisht çështjet politike / women can easily understand
the politics

4

Liria për të ushtruar të drejtën e votës / Freedom to exercise their voting right

3

3

Liria për të marrë pjesë në votime / Freedom to cast their vote

2

2

Liria për të votuar kandidatin e preferuar / Freedom to vote in a certain way

2
3

Votimi familjar / Family voting

3
3

3

3

gratë nuk janë të detyruara prej anëtarëve të familjes për të votuar për një
kandidat apo parti të caktuar / women are not coerced by family members to
vote in a certain way

2

votimi familjar nuk u lejua në zgjedhje / family voting is not allowed in the
national elections

3

Blerja e votes / Vote buying

2

gratë ishin të lira nga stimujt e jashtëm për të ndikuar në votimin e tyre (p.sh.
nga incentivat financiare për të votuar për një kandidat të caktuar) / women
were free from external incentives to sway their vote
A.5

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Legjislativit / women have
good information on the legislative

gratë janë të lira të votojnë për kandidatin e tyre të preferuar / women are free
to vote for a candidate of their own choice
c

3

gratë kanë një interes të theksuar në çështjet e politikës dhe qeverisjes / women
have a keen interest in matters of politics and government

gratë lejohen të shkojnë në qendrat e votimit dhe të hedhin votën e tyre / women
allowed to go in the poll centers and cast their vote
b

Kukës

Perceptimi publik mbi aftësinë e grave për të votuar / Public perception on
women’s ability to vote

4
4

2

3

perceptimi i përgjithshëm është se gratë kanë kapacitetin e nevojshëm për të
vendosur mbi çështjet politike / the general perception is that women have the
required capacities to decide on political issues

2

perceptimi i përgjithshëm është se burrat dhe gratë kanë të njëjtat aftësi për
të marrë vendime / the general perception is men and women have the same
capabilities for decision making

3
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B
B.1
c

B.2
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Kukës

PENGESA PER TU PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT (THE RIGHT TO BE ELECTED)

3

3

Pengesa Ligjore / Legal obstacles

3

3

Zbatimi i ligjit përsa I përket kuotave gjinore / law implementation on gender
balance

3

4

Perceptimi I përgjithshëm mbi zbatimin e klauzolave të Kodit Zgjedhor për
kuotat gjinore është zbatuar / Perception that the clauses in the electoral law
related to gender bal-ance are duly implemented

4

Numri i grave deputete plotëson minimumin e kërkuar sipas ligjit / The
number of women MPs meeting the minimum legal requirement

1

Liria për të bërë fushatë / Freedom to run a political campaign
a Liria për të kandiduar / Freedom to run for political office

1

1

1

1

nuk ka kërcënime të bëra për të ndaluar gratë kandidate që të konkur-rojnë
në zgjedhje ose të vazhdojnë fushatën e tyre elektorale / there are not threats
made to stop female candidates from running in election or continuing their
electoral campaign
b

Liria e kandidatëve për tu ankuar për parregullsi në zgjedhje / Freedom voice
grievance of ill treatment

1

1

Kandidatet gra janë të lira të ankohen për parregullsi në zonën e tyre
zgjedhore / female candidates are free to voice grievance on any misconduct
in their constituency
B.3

Trajtimi i drejtë nga media / Fair treatment by the media
a Ofrimi I kohës së barabartë mediatike / fair time allocated on media

1
2

3

2

2

Kandidateve gra iu jepet e njëjta kohë televizive falas në media, duke përfshirë
debatet publike dhe kronikat e lajmeve / Women candidates are allocated the
same amount of free time on the media, including public debates and news
editions
b Trajtimi i drejtë i grave në media / fair representation of women on media
Media portretizon kandidatet gra si të barabarta me homologët e tyre burra /
Media portrays female candidates as equals to their male counterparts
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B.4

Burimet Financiare / Electoral resources

3

4

a Shuma e donacioneve / amount of donations

3

3

Kandidatet gra kanë të njëjtën sasi donacionesh si homologët e tyre burra / Women
candidates have received the same amount of donations as their male counterparts
b Numri i kontribuesve / number of donors

3
3

Kandidatet gra kanë të njëjtin numër kontribuesish në fushatën zgjedhore sa
homologët e tyre burra / Women candidates have had the same number of
campaign sponsors as their male counterparts
B.5

Trajtimi i drejtë nga organet e menaxhimit te zgjedhjeve / Fair treatment by
the electoral bodies
a Menaxhimi i Ankesave / complaint management

b Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate / overall treatment of women candidates

3

3

2

2
2

3

Ankimet zgjedhore të paraqitura nga kandidatet gra trajtohen në mënyrë të
drejtë / Complaints filed by women candidates have been treated fairly
Perceptimi publik dhe paragjykimet / Public perception and prejudices
a Mbështetja publike për gratë në politikë / public support for women as representatives

3
3

3

3

2

2

mbështetje publike për gratë që përfshihen në politikë ka qenë e njëjtë si për
kandidatët burra / public support for women getting involved in politics
b Diskriminimi dhe stereotipet gjinore / discrimination and gender stereotypes

4
4

Administrata zgjedhore është e drejtë në sjelljet e saj ndaj grave kandi-date /
Electoral officials have been fair to women candidates

B.6

Kukës

2
3

3

diskriminimi në bazë të gjinisë / discrimination based on gender

3

perceptimi publik mbi ndershmërinë e kandidateve gra / public perception on
fairness of female politicians

3

stereotipet mbi rolin që gratë duhet të luajnë në shoqëri / stereotypes on the
role that women should play in society

3

perceptimi publik mbi aftësinë e politikanëve gra / public perception on
efficiency of female politicians

2
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Lezhë

A
A.1
a

Shqipëri/
Albania

Lezhë

PENGESA PËR TË VOTUAR (E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE (THE RIGHT TO VOTE)

2

2

Procedurat e Votimit / Voting procedures

2

1

Regjistri i zgjedhësve / voting register

2

1

Numri i grave dhe burrave që mungonin në regjistrin e votuesve, apo që figuronin
larg nga qendra e tyre tradicionale e votimit ishte i barabartë / women and men
were equally missing in the voter’s register, or misplaced from their traditional voting
centre
A.2
a

1

Informacion mbi kandidaturat zgjedhore / Information on electoral choices

2

2

Informacioni I ofruar rreth procedurave të votimit / available information about
voting procedures

2

2

Informacioni në lidhje me procedurat e votimit ka qenë në mënyrë të barabartë
në dispozicion të votuesve burra dhe gra / Information about voting procedures
was equally available to both men and women voters
b

Informacion mbi kandidatët / information about candidates

2
2

gratë ishin të informuara për qëndrimet politike të kandidatëve të zonës së tyre
elektorale / women knew well the positions of your local candidates
c

d

e

Informacion mbi partitë politike / information about political parties

2
2

2

gratë ishin të mirëinformuara për qëndrimet politike të partive që garonin
në zgjedhje / women had good knowledge about the positions of the parties
competing in the national election

2

gratë ishin të mirëinformuara për listën e kandidatëve që konkuronin në zgjedhje
/ women were well informed about the list of candidates competing in the
national election

2

Kontakt i drejtpërdrejtë me kandidatët / direct contact with candidates

2

3

gratë kanë marrë informacion të mjaftueshëm dhe në mënyrë direkte nga kandidatët
dhe partitë politike / women received enough information directly from the
candidates and parties

2

gratë nuk u përballën me pengesa për të takuar kandidatët që garonin në zonën
e tyre zgjedhore / women faced no obstacles to meet the political candidates

3

Lehtësia për të identifikuar kanditatët e preferuar në fletën e votimit /
comprehension of the alternatives in the ballot paper

1

ishte e lehtë për gratë të kuptonin alternativat e ofruara në fletën e votimit (i.e. të
dallonin kandidatët dhe partitë garuese) / it was easy for women to understand
the choices offered on the ballot paper

2
2

A.3

Interesi për Politikën dhe informacioni rreth Politikës / Interest in politics and
political knowledge

3

3

a

Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre për të ndikuar në politikbërje / women’s
self-confidence in ability to influence politics

3

3

gratë besojnë se kanë ndikim në vendimet që merr Qeveria / women believe
that they have influence on decisions made by the government
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gratë besojnë se votimi u jep atyre një mundësi për të ndikuar në
vendimmarrjen politike në vend / women believe that voting gives them a
chance to influence decision-making in the country
b

c

A.4
a

Interesi i grave për politikën / women’s interest in politics

2
4

2

gratë morën pjesë në votime / women voting on the election day

4

Informacioni i grave rreth politikës / women’s political knowledge

3

D

1

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Ekzekutivit / women have
good information on the executive

3

gratë mund t’i kuptojnë lehtësisht çështjet politike / women can easily understand
the politics

3

Liria për të ushtruar të drejtën e votës / Freedom to exercise their voting right

3

3

Liria për të marrë pjesë në votime / Freedom to cast their vote

2

2

Liria për të votuar kandidatin e preferuar / Freedom to vote in a certain way

2
3

Votimi familjar / Family voting

3
3

3

3

gratë nuk janë të detyruara prej anëtarëve të familjes për të votuar për një
kandidat apo parti të caktuar / women are not coerced by family members to
vote in a certain way

2

votimi familjar nuk u lejua në zgjedhje / family voting is not allowed in the
national elections

3

Blerja e votes / Vote buying

2

gratë ishin të lira nga stimujt e jashtëm për të ndikuar në votimin e tyre (p.sh.
nga incentivat financiare për të votuar për një kandidat të caktuar) / women
were free from external incentives to sway their vote
A.5

2

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Legjislativit / women have
good information on the legislative

gratë janë të lira të votojnë për kandidatin e tyre të preferuar / women are free
to vote for a candidate of their own choice
c

3

gratë kanë një interes të theksuar në çështjet e politikës dhe qeverisjes / women
have a keen interest in matters of politics and government

gratë lejohen të shkojnë në qendrat e votimit dhe të hedhin votën e tyre / women
allowed to go in the poll centers and cast their vote
b

Lezhë

Perceptimi publik mbi aftësinë e grave për të votuar / Public perception on
women’s ability to vote

3
3

2

3

perceptimi i përgjithshëm është se gratë kanë kapacitetin e nevojshëm për të
vendosur mbi çështjet politike / the general perception is that women have the
required capacities to decide on political issues

2

perceptimi i përgjithshëm është se burrat dhe gratë kanë të njëjtat aftësi për
të marrë vendime / the general perception is men and women have the same
capabilities for decision making

3
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Lezhë

PENGESA PER TU PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT (THE RIGHT TO BE ELECTED)

3

3

Pengesa Ligjore / Legal obstacles

3

3

Zbatimi i ligjit përsa I përket kuotave gjinore / law implementation on gender
balance

3

4

Perceptimi I përgjithshëm mbi zbatimin e klauzolave të Kodit Zgjedhor për
kuotat gjinore është zbatuar / Perception that the clauses in the electoral law
related to gender bal-ance are duly implemented

4

Numri i grave deputete plotëson minimumin e kërkuar sipas ligjit / The
number of women MPs meeting the minimum legal requirement

2

Liria për të bërë fushatë / Freedom to run a political campaign
a Liria për të kandiduar / Freedom to run for political office

1

1

1

1

nuk ka kërcënime të bëra për të ndaluar gratë kandidate që të konkur-rojnë
në zgjedhje ose të vazhdojnë fushatën e tyre elektorale / there are not threats
made to stop female candidates from running in election or continuing their
electoral campaign
b

Liria e kandidatëve për tu ankuar për parregullsi në zgjedhje / Freedom voice
grievance of ill treatment

1

1

Kandidatet gra janë të lira të ankohen për parregullsi në zonën e tyre
zgjedhore / female candidates are free to voice grievance on any misconduct
in their constituency
B.3

Trajtimi i drejtë nga media / Fair treatment by the media
a Ofrimi I kohës së barabartë mediatike / fair time allocated on media

1
2

3

2

3

Kandidateve gra iu jepet e njëjta kohë televizive falas në media, duke përfshirë
debatet publike dhe kronikat e lajmeve / Women candidates are allocated the
same amount of free time on the media, including public debates and news
editions
b Trajtimi i drejtë i grave në media / fair representation of women on media
Media portretizon kandidatet gra si të barabarta me homologët e tyre burra /
Media portrays female candidates as equals to their male counterparts
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1

3

2

2
2
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Lezhë

Burimet Financiare / Electoral resources

3

4

a Shuma e donacioneve / amount of donations

3

3

Kandidatet gra kanë të njëjtën sasi donacionesh si homologët e tyre burra / Women
candidates have received the same amount of donations as their male counterparts
b Numri i kontribuesve / number of donors

3
3

Kandidatet gra kanë të njëjtin numër kontribuesish në fushatën zgjedhore sa
homologët e tyre burra / Women candidates have had the same number of
campaign sponsors as their male counterparts
B.5

Trajtimi i drejtë nga organet e menaxhimit te zgjedhjeve / Fair treatment by
the electoral bodies
a Menaxhimi i Ankesave / complaint management

4
3

3

2

3

Administrata zgjedhore është e drejtë në sjelljet e saj ndaj grave kandi-date /
Electoral officials have been fair to women candidates
b Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate / overall treatment of women candidates

3
3

Ankimet zgjedhore të paraqitura nga kandidatet gra trajtohen në mënyrë të
drejtë / Complaints filed by women candidates have been treated fairly
B.6

Perceptimi publik dhe paragjykimet / Public perception and prejudices
a Mbështetja publike për gratë në politikë / public support for women as representatives

3
3

3

3

2

2

mbështetje publike për gratë që përfshihen në politikë ka qenë e njëjtë si për
kandidatët burra / public support for women getting involved in politics
b Diskriminimi dhe stereotipet gjinore / discrimination and gender stereotypes

4

2
3

3

diskriminimi në bazë të gjinisë / discrimination based on gender

3

perceptimi publik mbi ndershmërinë e kandidateve gra / public perception on
fairness of female politicians

3

stereotipet mbi rolin që gratë duhet të luajnë në shoqëri / stereotypes on the
role that women should play in society

3

perceptimi publik mbi aftësinë e politikanëve gra / public perception on
efficiency of female politicians

2
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Shkodër

A
A.1
a

Shqipëri/
Albania

Shkodër

PENGESA PËR TË VOTUAR (E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE (THE RIGHT TO VOTE)

2

2

Procedurat e Votimit / Voting procedures

2

2

Regjistri i zgjedhësve / voting register

2

2

Numri i grave dhe burrave që mungonin në regjistrin e votuesve, apo që figuronin
larg nga qendra e tyre tradicionale e votimit ishte i barabartë / women and men
were equally missing in the voter’s register, or misplaced from their traditional voting
centre
A.2
a

2

Informacion mbi kandidaturat zgjedhore / Information on electoral choices

2

1

Informacioni I ofruar rreth procedurave të votimit / available information about
voting procedures

2

1

Informacioni në lidhje me procedurat e votimit ka qenë në mënyrë të barabartë
në dispozicion të votuesve burra dhe gra / Information about voting procedures
was equally available to both men and women voters
b

Informacion mbi kandidatët / information about candidates

1
2

gratë ishin të informuara për qëndrimet politike të kandidatëve të zonës së tyre
elektorale / women knew well the positions of your local candidates
c

d

e

Informacion mbi partitë politike / information about political parties

1
2

2

gratë ishin të mirëinformuara për qëndrimet politike të partive që garonin
në zgjedhje / women had good knowledge about the positions of the parties
competing in the national election

1

gratë ishin të mirëinformuara për listën e kandidatëve që konkuronin në zgjedhje
/ women were well informed about the list of candidates competing in the
national election

2

Kontakt i drejtpërdrejtë me kandidatët / direct contact with candidates

2

3

gratë kanë marrë informacion të mjaftueshëm dhe në mënyrë direkte nga kandidatët
dhe partitë politike / women received enough information directly from the
candidates and parties

2

gratë nuk u përballën me pengesa për të takuar kandidatët që garonin në zonën
e tyre zgjedhore / women faced no obstacles to meet the political candidates

3

Lehtësia për të identifikuar kanditatët e preferuar në fletën e votimit /
comprehension of the alternatives in the ballot paper

1

ishte e lehtë për gratë të kuptonin alternativat e ofruara në fletën e votimit (i.e. të
dallonin kandidatët dhe partitë garuese) / it was easy for women to understand
the choices offered on the ballot paper

1
1

A.3

Interesi për Politikën dhe informacioni rreth Politikës / Interest in politics and
political knowledge

3

3

a

Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre për të ndikuar në politikbërje / women’s
self-confidence in ability to influence politics

3

3

gratë besojnë se kanë ndikim në vendimet që merr Qeveria / women believe
that they have influence on decisions made by the government
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gratë besojnë se votimi u jep atyre një mundësi për të ndikuar në
vendimmarrjen politike në vend / women believe that voting gives them a
chance to influence decision-making in the country
b

c

A.4
a

Interesi i grave për politikën / women’s interest in politics

2
4

3

gratë morën pjesë në votime / women voting on the election day

4

Informacioni i grave rreth politikës / women’s political knowledge

3

D

1

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Ekzekutivit / women have
good information on the executive

4

gratë mund t’i kuptojnë lehtësisht çështjet politike / women can easily understand
the politics

4

Liria për të ushtruar të drejtën e votës / Freedom to exercise their voting right

3

2

Liria për të marrë pjesë në votime / Freedom to cast their vote

2

2

Liria për të votuar kandidatin e preferuar / Freedom to vote in a certain way

2
3

Votimi familjar / Family voting

2
2

3

3

gratë nuk janë të detyruara prej anëtarëve të familjes për të votuar për një
kandidat apo parti të caktuar / women are not coerced by family members to
vote in a certain way

2

votimi familjar nuk u lejua në zgjedhje / family voting is not allowed in the
national elections

3

Blerja e votes / Vote buying

2

gratë ishin të lira nga stimujt e jashtëm për të ndikuar në votimin e tyre (p.sh.
nga incentivat financiare për të votuar për një kandidat të caktuar) / women
were free from external incentives to sway their vote
A.5

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Legjislativit / women have
good information on the legislative

gratë janë të lira të votojnë për kandidatin e tyre të preferuar / women are free
to vote for a candidate of their own choice
c

4

gratë kanë një interes të theksuar në çështjet e politikës dhe qeverisjes / women
have a keen interest in matters of politics and government

gratë lejohen të shkojnë në qendrat e votimit dhe të hedhin votën e tyre / women
allowed to go in the poll centers and cast their vote
b

Shkodër

Perceptimi publik mbi aftësinë e grave për të votuar / Public perception on
women’s ability to vote

3
3

2

3

perceptimi i përgjithshëm është se gratë kanë kapacitetin e nevojshëm për të
vendosur mbi çështjet politike / the general perception is that women have the
required capacities to decide on political issues

2

perceptimi i përgjithshëm është se burrat dhe gratë kanë të njëjtat aftësi për
të marrë vendime / the general perception is men and women have the same
capabilities for decision making

3
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Shkodër

PENGESA PER TU PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT (THE RIGHT TO BE ELECTED)

3

3

Pengesa Ligjore / Legal obstacles

3

4

Zbatimi i ligjit përsa I përket kuotave gjinore / law implementation on gender
balance

3

4

Perceptimi I përgjithshëm mbi zbatimin e klauzolave të Kodit Zgjedhor për
kuotat gjinore është zbatuar / Perception that the clauses in the electoral law
related to gender bal-ance are duly implemented

4

Numri i grave deputete plotëson minimumin e kërkuar sipas ligjit / The
number of women MPs meeting the minimum legal requirement

3

Liria për të bërë fushatë / Freedom to run a political campaign
a Liria për të kandiduar / Freedom to run for political office

1

1

1

1

nuk ka kërcënime të bëra për të ndaluar gratë kandidate që të konkur-rojnë
në zgjedhje ose të vazhdojnë fushatën e tyre elektorale / there are not threats
made to stop female candidates from running in election or continuing their
electoral campaign
b

Liria e kandidatëve për tu ankuar për parregullsi në zgjedhje / Freedom voice
grievance of ill treatment

1

1

Kandidatet gra janë të lira të ankohen për parregullsi në zonën e tyre
zgjedhore / female candidates are free to voice grievance on any misconduct
in their constituency
B.3

Trajtimi i drejtë nga media / Fair treatment by the media
a Ofrimi I kohës së barabartë mediatike / fair time allocated on media

1
2

3

2

2

Kandidateve gra iu jepet e njëjta kohë televizive falas në media, duke përfshirë
debatet publike dhe kronikat e lajmeve / Women candidates are allocated the
same amount of free time on the media, including public debates and news
editions
b Trajtimi i drejtë i grave në media / fair representation of women on media
Media portretizon kandidatet gra si të barabarta me homologët e tyre burra /
Media portrays female candidates as equals to their male counterparts
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1

2

2
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B.4

Burimet Financiare / Electoral resources

3

3

a Shuma e donacioneve / amount of donations

3

3

Kandidatet gra kanë të njëjtën sasi donacionesh si homologët e tyre burra / Women
candidates have received the same amount of donations as their male counterparts
b Numri i kontribuesve / number of donors

3
3

Kandidatet gra kanë të njëjtin numër kontribuesish në fushatën zgjedhore sa
homologët e tyre burra / Women candidates have had the same number of
campaign sponsors as their male counterparts
B.5

Trajtimi i drejtë nga organet e menaxhimit te zgjedhjeve / Fair treatment by
the electoral bodies
a Menaxhimi i Ankesave / complaint management

b Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate / overall treatment of women candidates

3

3

2

2
2

3

Ankimet zgjedhore të paraqitura nga kandidatet gra trajtohen në mënyrë të
drejtë / Complaints filed by women candidates have been treated fairly
Perceptimi publik dhe paragjykimet / Public perception and prejudices
a Mbështetja publike për gratë në politikë / public support for women as representatives

3
3

3

3

2

2

mbështetje publike për gratë që përfshihen në politikë ka qenë e njëjtë si për
kandidatët burra / public support for women getting involved in politics
b Diskriminimi dhe stereotipet gjinore / discrimination and gender stereotypes

3
3

Administrata zgjedhore është e drejtë në sjelljet e saj ndaj grave kandi-date /
Electoral officials have been fair to women candidates

B.6

Shkodër

2
3

3

diskriminimi në bazë të gjinisë / discrimination based on gender

3

perceptimi publik mbi ndershmërinë e kandidateve gra / public perception on
fairness of female politicians

3

stereotipet mbi rolin që gratë duhet të luajnë në shoqëri / stereotypes on the
role that women should play in society

3

perceptimi publik mbi aftësinë e politikanëve gra / public perception on
efficiency of female politicians

3
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Tiranë

A
A.1
a

Shqipëri/
Albania

Tiranë

PENGESA PËR TË VOTUAR (E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE (THE RIGHT TO VOTE)

2

2

Procedurat e Votimit / Voting procedures

2

1

Regjistri i zgjedhësve / voting register

2

1

Numri i grave dhe burrave që mungonin në regjistrin e votuesve, apo që figuronin
larg nga qendra e tyre tradicionale e votimit ishte i barabartë / women and men
were equally missing in the voter’s register, or misplaced from their traditional voting
centre
A.2
a

1

Informacion mbi kandidaturat zgjedhore / Information on electoral choices

2

2

Informacioni I ofruar rreth procedurave të votimit / available information about
voting procedures

2

1

Informacioni në lidhje me procedurat e votimit ka qenë në mënyrë të barabartë
në dispozicion të votuesve burra dhe gra / Information about voting procedures
was equally available to both men and women voters
b

Informacion mbi kandidatët / information about candidates

1
2

gratë ishin të informuara për qëndrimet politike të kandidatëve të zonës së tyre
elektorale / women knew well the positions of your local candidates
c

d

e

Informacion mbi partitë politike / information about political parties

2
2

2

gratë ishin të mirëinformuara për qëndrimet politike të partive që garonin
në zgjedhje / women had good knowledge about the positions of the parties
competing in the national election

1

gratë ishin të mirëinformuara për listën e kandidatëve që konkuronin në zgjedhje
/ women were well informed about the list of candidates competing in the
national election

2

Kontakt i drejtpërdrejtë me kandidatët / direct contact with candidates

2

3

gratë kanë marrë informacion të mjaftueshëm dhe në mënyrë direkte nga kandidatët
dhe partitë politike / women received enough information directly from the
candidates and parties

2

gratë nuk u përballën me pengesa për të takuar kandidatët që garonin në zonën
e tyre zgjedhore / women faced no obstacles to meet the political candidates

3

Lehtësia për të identifikuar kanditatët e preferuar në fletën e votimit /
comprehension of the alternatives in the ballot paper

1

ishte e lehtë për gratë të kuptonin alternativat e ofruara në fletën e votimit (i.e. të
dallonin kandidatët dhe partitë garuese) / it was easy for women to understand
the choices offered on the ballot paper

1
1

A.3

Interesi për Politikën dhe informacioni rreth Politikës / Interest in politics and
political knowledge

3

3

a

Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre për të ndikuar në politikbërje / women’s
self-confidence in ability to influence politics

3

3

gratë besojnë se kanë ndikim në vendimet që merr Qeveria / women believe
that they have influence on decisions made by the government
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gratë besojnë se votimi u jep atyre një mundësi për të ndikuar në
vendimmarrjen politike në vend / women believe that voting gives them a
chance to influence decision-making in the country
b

c

A.4
a

Interesi i grave për politikën / women’s interest in politics

2
4

3

gratë morën pjesë në votime / women voting on the election day

4

Informacioni i grave rreth politikës / women’s political knowledge

3

D

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Ekzekutivit / women have
good information on the executive

4

gratë mund t’i kuptojnë lehtësisht çështjet politike / women can easily understand
the politics

3

Liria për të ushtruar të drejtën e votës / Freedom to exercise their voting right

3

3

Liria për të marrë pjesë në votime / Freedom to cast their vote

2

2

Liria për të votuar kandidatin e preferuar / Freedom to vote in a certain way

2
3

Votimi familjar / Family voting

2
2

3

3

gratë nuk janë të detyruara prej anëtarëve të familjes për të votuar për një
kandidat apo parti të caktuar / women are not coerced by family members to
vote in a certain way

3

votimi familjar nuk u lejua në zgjedhje / family voting is not allowed in the
national elections

3

Blerja e votes / Vote buying

2

gratë ishin të lira nga stimujt e jashtëm për të ndikuar në votimin e tyre (p.sh.
nga incentivat financiare për të votuar për një kandidat të caktuar) / women
were free from external incentives to sway their vote
A.5

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Legjislativit / women have
good information on the legislative

gratë janë të lira të votojnë për kandidatin e tyre të preferuar / women are free
to vote for a candidate of their own choice
c

3

gratë kanë një interes të theksuar në çështjet e politikës dhe qeverisjes / women
have a keen interest in matters of politics and government

gratë lejohen të shkojnë në qendrat e votimit dhe të hedhin votën e tyre / women
allowed to go in the poll centers and cast their vote
b

Tiranë

Perceptimi publik mbi aftësinë e grave për të votuar / Public perception on
women’s ability to vote

3
3

2

2

perceptimi i përgjithshëm është se gratë kanë kapacitetin e nevojshëm për të
vendosur mbi çështjet politike / the general perception is that women have the
required capacities to decide on political issues

2

perceptimi i përgjithshëm është se burrat dhe gratë kanë të njëjtat aftësi për
të marrë vendime / the general perception is men and women have the same
capabilities for decision making

2
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Tiranë

PENGESA PER TU PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT (THE RIGHT TO BE ELECTED)

3

3

Pengesa Ligjore / Legal obstacles

3

3

Zbatimi i ligjit përsa I përket kuotave gjinore / law implementation on gender
balance

3

4

Perceptimi I përgjithshëm mbi zbatimin e klauzolave të Kodit Zgjedhor për
kuotat gjinore është zbatuar / Perception that the clauses in the electoral law
related to gender bal-ance are duly implemented

4

Numri i grave deputete plotëson minimumin e kërkuar sipas ligjit / The
number of women MPs meeting the minimum legal requirement

1

Liria për të bërë fushatë / Freedom to run a political campaign
a Liria për të kandiduar / Freedom to run for political office

1

1

1

1

nuk ka kërcënime të bëra për të ndaluar gratë kandidate që të konkur-rojnë
në zgjedhje ose të vazhdojnë fushatën e tyre elektorale / there are not threats
made to stop female candidates from running in election or continuing their
electoral campaign
b

Liria e kandidatëve për tu ankuar për parregullsi në zgjedhje / Freedom voice
grievance of ill treatment

1

1

Kandidatet gra janë të lira të ankohen për parregullsi në zonën e tyre
zgjedhore / female candidates are free to voice grievance on any misconduct
in their constituency
B.3

Trajtimi i drejtë nga media / Fair treatment by the media
a Ofrimi I kohës së barabartë mediatike / fair time allocated on media

1
2

3

2

3

Kandidateve gra iu jepet e njëjta kohë televizive falas në media, duke përfshirë
debatet publike dhe kronikat e lajmeve / Women candidates are allocated the
same amount of free time on the media, including public debates and news
editions
b Trajtimi i drejtë i grave në media / fair representation of women on media
Media portretizon kandidatet gra si të barabarta me homologët e tyre burra /
Media portrays female candidates as equals to their male counterparts
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B.4

Burimet Financiare / Electoral resources

3

4

a Shuma e donacioneve / amount of donations

3

4

Kandidatet gra kanë të njëjtën sasi donacionesh si homologët e tyre burra / Women
candidates have received the same amount of donations as their male counterparts
b Numri i kontribuesve / number of donors

4
3

Kandidatet gra kanë të njëjtin numër kontribuesish në fushatën zgjedhore sa
homologët e tyre burra / Women candidates have had the same number of
campaign sponsors as their male counterparts
B.5

Trajtimi i drejtë nga organet e menaxhimit te zgjedhjeve / Fair treatment by
the electoral bodies
a Menaxhimi i Ankesave / complaint management

b Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate / overall treatment of women candidates

3

3

2

2
2

3

Ankimet zgjedhore të paraqitura nga kandidatet gra trajtohen në mënyrë të
drejtë / Complaints filed by women candidates have been treated fairly
Perceptimi publik dhe paragjykimet / Public perception and prejudices
a Mbështetja publike për gratë në politikë / public support for women as representatives

3
3

3

3

2

2

mbështetje publike për gratë që përfshihen në politikë ka qenë e njëjtë si për
kandidatët burra / public support for women getting involved in politics
b Diskriminimi dhe stereotipet gjinore / discrimination and gender stereotypes

3
3

Administrata zgjedhore është e drejtë në sjelljet e saj ndaj grave kandi-date /
Electoral officials have been fair to women candidates

B.6

Tiranë

2
3

3

diskriminimi në bazë të gjinisë / discrimination based on gender

3

perceptimi publik mbi ndershmërinë e kandidateve gra / public perception on
fairness of female politicians

3

stereotipet mbi rolin që gratë duhet të luajnë në shoqëri / stereotypes on the
role that women should play in society

3

perceptimi publik mbi aftësinë e politikanëve gra / public perception on
efficiency of female politicians

2

61

Vlorë

A
A.1
a

Shqipëri/
Albania

Vlorë

PENGESA PËR TË VOTUAR (E DREJTA E VOTËS) /
OBSTACLES TO VOTE (THE RIGHT TO VOTE)

2

2

Procedurat e Votimit / Voting procedures

2

2

Regjistri i zgjedhësve / voting register

2

2

Numri i grave dhe burrave që mungonin në regjistrin e votuesve, apo që figuronin
larg nga qendra e tyre tradicionale e votimit ishte i barabartë / women and men
were equally missing in the voter’s register, or misplaced from their traditional voting
centre
A.2
a

2

Informacion mbi kandidaturat zgjedhore / Information on electoral choices

2

2

Informacioni I ofruar rreth procedurave të votimit / available information about
voting procedures

2

2

Informacioni në lidhje me procedurat e votimit ka qenë në mënyrë të barabartë
në dispozicion të votuesve burra dhe gra / Information about voting procedures
was equally available to both men and women voters
b

Informacion mbi kandidatët / information about candidates

2
2

gratë ishin të informuara për qëndrimet politike të kandidatëve të zonës së tyre
elektorale / women knew well the positions of your local candidates
c

d

e

Informacion mbi partitë politike / information about political parties

1
2

2

gratë ishin të mirëinformuara për qëndrimet politike të partive që garonin
në zgjedhje / women had good knowledge about the positions of the parties
competing in the national election

2

gratë ishin të mirëinformuara për listën e kandidatëve që konkuronin në zgjedhje
/ women were well informed about the list of candidates competing in the
national election

2

Kontakt i drejtpërdrejtë me kandidatët / direct contact with candidates

2

3

gratë kanë marrë informacion të mjaftueshëm dhe në mënyrë direkte nga kandidatët
dhe partitë politike / women received enough information directly from the
candidates and parties

2

gratë nuk u përballën me pengesa për të takuar kandidatët që garonin në zonën
e tyre zgjedhore / women faced no obstacles to meet the political candidates

3

Lehtësia për të identifikuar kanditatët e preferuar në fletën e votimit /
comprehension of the alternatives in the ballot paper

1

ishte e lehtë për gratë të kuptonin alternativat e ofruara në fletën e votimit (i.e. të
dallonin kandidatët dhe partitë garuese) / it was easy for women to understand
the choices offered on the ballot paper

1
1

A.3

Interesi për Politikën dhe informacioni rreth Politikës / Interest in politics and
political knowledge

3

3

a

Vetëbesimi i grave në aftësinë e tyre për të ndikuar në politikbërje / women’s
self-confidence in ability to influence politics

3

2

gratë besojnë se kanë ndikim në vendimet që merr Qeveria / women believe
that they have influence on decisions made by the government
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gratë besojnë se votimi u jep atyre një mundësi për të ndikuar në
vendimmarrjen politike në vend / women believe that voting gives them a
chance to influence decision-making in the country
b

c

A.4
a

Interesi i grave për politikën / women’s interest in politics

2
4

3

gratë morën pjesë në votime / women voting on the election day

4

Informacioni i grave rreth politikës / women’s political knowledge

3

D

2

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Ekzekutivit / women have
good information on the executive

4

gratë mund t’i kuptojnë lehtësisht çështjet politike / women can easily understand
the politics

3

Liria për të ushtruar të drejtën e votës / Freedom to exercise their voting right

3

2

Liria për të marrë pjesë në votime / Freedom to cast their vote

2

2

Liria për të votuar kandidatin e preferuar / Freedom to vote in a certain way

2
3

Votimi familjar / Family voting

2
2

3

3

gratë nuk janë të detyruara prej anëtarëve të familjes për të votuar për një
kandidat apo parti të caktuar / women are not coerced by family members to
vote in a certain way

3

votimi familjar nuk u lejua në zgjedhje / family voting is not allowed in the
national elections

3

Blerja e votes / Vote buying

2

gratë ishin të lira nga stimujt e jashtëm për të ndikuar në votimin e tyre (p.sh.
nga incentivat financiare për të votuar për një kandidat të caktuar) / women
were free from external incentives to sway their vote
A.5

3

gratë kanë informacion të mjaftueshëm për punën e Legjislativit / women have
good information on the legislative

gratë janë të lira të votojnë për kandidatin e tyre të preferuar / women are free
to vote for a candidate of their own choice
c

4

gratë kanë një interes të theksuar në çështjet e politikës dhe qeverisjes / women
have a keen interest in matters of politics and government

gratë lejohen të shkojnë në qendrat e votimit dhe të hedhin votën e tyre / women
allowed to go in the poll centers and cast their vote
b

Vlorë

Perceptimi publik mbi aftësinë e grave për të votuar / Public perception on
women’s ability to vote

1
1

2

2

perceptimi i përgjithshëm është se gratë kanë kapacitetin e nevojshëm për të
vendosur mbi çështjet politike / the general perception is that women have the
required capacities to decide on political issues

2

perceptimi i përgjithshëm është se burrat dhe gratë kanë të njëjtat aftësi për
të marrë vendime / the general perception is men and women have the same
capabilities for decision making

2
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Vlorë

PENGESA PER TU PËRFAQËSUAR (E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR) /
OBSTACLES TO REPRESENT (THE RIGHT TO BE ELECTED)

3

3

Pengesa Ligjore / Legal obstacles

3

4

Zbatimi i ligjit përsa I përket kuotave gjinore / law implementation on gender
balance

3

4

Perceptimi I përgjithshëm mbi zbatimin e klauzolave të Kodit Zgjedhor për
kuotat gjinore është zbatuar / Perception that the clauses in the electoral law
related to gender bal-ance are duly implemented

4

Numri i grave deputete plotëson minimumin e kërkuar sipas ligjit / The
number of women MPs meeting the minimum legal requirement

3

Liria për të bërë fushatë / Freedom to run a political campaign
a Liria për të kandiduar / Freedom to run for political office

1

2

1

2

nuk ka kërcënime të bëra për të ndaluar gratë kandidate që të konkur-rojnë
në zgjedhje ose të vazhdojnë fushatën e tyre elektorale / there are not threats
made to stop female candidates from running in election or continuing their
electoral campaign
b

Liria e kandidatëve për tu ankuar për parregullsi në zgjedhje / Freedom voice
grievance of ill treatment

2

1

Kandidatet gra janë të lira të ankohen për parregullsi në zonën e tyre
zgjedhore / female candidates are free to voice grievance on any misconduct
in their constituency
B.3

Trajtimi i drejtë nga media / Fair treatment by the media
a Ofrimi I kohës së barabartë mediatike / fair time allocated on media

2
2

2

2

2

Kandidateve gra iu jepet e njëjta kohë televizive falas në media, duke përfshirë
debatet publike dhe kronikat e lajmeve / Women candidates are allocated the
same amount of free time on the media, including public debates and news
editions
b Trajtimi i drejtë i grave në media / fair representation of women on media
Media portretizon kandidatet gra si të barabarta me homologët e tyre burra /
Media portrays female candidates as equals to their male counterparts
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B.4

Burimet Financiare / Electoral resources

3

3

a Shuma e donacioneve / amount of donations

3

3

Kandidatet gra kanë të njëjtën sasi donacionesh si homologët e tyre burra / Women
candidates have received the same amount of donations as their male counterparts
b Numri i kontribuesve / number of donors

3
3

Kandidatet gra kanë të njëjtin numër kontribuesish në fushatën zgjedhore sa
homologët e tyre burra / Women candidates have had the same number of
campaign sponsors as their male counterparts
B.5

Trajtimi i drejtë nga organet e menaxhimit te zgjedhjeve / Fair treatment by
the electoral bodies
a Menaxhimi i Ankesave / complaint management

b Trajtimi i përgjithshëm i grave kandidate / overall treatment of women candidates

3

3

2

2
2

3

Ankimet zgjedhore të paraqitura nga kandidatet gra trajtohen në mënyrë të
drejtë / Complaints filed by women candidates have been treated fairly
Perceptimi publik dhe paragjykimet / Public perception and prejudices
a Mbështetja publike për gratë në politikë / public support for women as representatives

3
3

3

3

2

2

mbështetje publike për gratë që përfshihen në politikë ka qenë e njëjtë si për
kandidatët burra / public support for women getting involved in politics
b Diskriminimi dhe stereotipet gjinore / discrimination and gender stereotypes

3
3

Administrata zgjedhore është e drejtë në sjelljet e saj ndaj grave kandi-date /
Electoral officials have been fair to women candidates

B.6

Vlorë

2
3

3

diskriminimi në bazë të gjinisë / discrimination based on gender

3

perceptimi publik mbi ndershmërinë e kandidateve gra / public perception on
fairness of female politicians

3

stereotipet mbi rolin që gratë duhet të luajnë në shoqëri / stereotypes on the
role that women should play in society

2

perceptimi publik mbi aftësinë e politikanëve gra / public perception on
efficiency of female politicians

2
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Shtojca – Raportet teknike
Appendix - Technical reports

A.1 Sondazhi Kombëtar

A.1 National Survey

Studimi më i fundit mbi lirinë e votës dhe
votimin u krye nga Instituti për Kërkime dhe
Alternativa Zhvillimi (IDRA) me mbështetjen
teknike dhe financiare nga UN Ëomen dhe
bazohet në një anketë kombëtare me 1,300
persona me moshë 18 vjeç e lart. Anketa u
zhvillua në periudhën Tetor-Nëntor 2017, e
shtrirë në të gjithë territorin e Shqipërisë.
Synimi ishte nxjerrja në pah e opinioneve të
qytetarëve mbi praktikat që mund të ndërhyjnë
në lirinë e votimit, vlerësimi i fenomenit
të “votimit familjar” si dhe identifikimi i
mangësive (ligjore, kulturore, dhe strukturore)
që fshihen pas këtyre fenomeneve.

The national survey on voter freedom was
conducted by the Institute for Development
Research and Alternative (IDRA). A national
survey of 1,300 people over 18 yo was
conducted. Interviews were between
October and November 2017, all over
Albania. The aim was to collect information
on practices that could interfere with the
freedom of voting, assessment of the “family
voting” phenomenon, and identification
of other shortcomings (legal, cultural, and
structural) that encourage such phenomena.

Sondazhi i përgjithshëm publik u bazua në disa
faza. Për qëllime të studimit Qendrat e Votimit
shërbejnë si Njësi Primare Kampionimi (NPK).
Nëpërmjet një metode probabilitare rastësore
(PPS systematic) u përzgjodhen 131 NPK
përmes një formule e cila gjeneron numra në
mënyrë të rastësishme duke marrë parasysh
numrin e votuesve për çdo qendër votimi si dhe
dimensionin urban/rural. Ky dimension është i
ndarë 74 NPK në zonat urbane dhe 57 NPK në
zonat rurale duke ruajtur raportin përfaqësues
57% të intervistave në zonat urbane dhe 43%
në zonat rurale. Brenda zonës gjeografike të
përcaktuar nga këto njësi, të intervistuarit u
përzgjodhën në bazë të një metode rastësore
(u zgjodh çdo derë e tretë në të djathtë dhe
personi mbi 18 vjeç me ditëlindjen e fundit në
atë shtëpi u intervistua).
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The national survey was conducted on
several phases. For study purposes Voting
Centers served as Primary Sampling Unit
(NPK). Through a random probability
method (PPS systematic), 131 NPKs were
selected through a formula that generates
random numbers taking into account the
number of voters per voting center as well as
the urban / rural dimension. This dimension
is divided into 74 NPCs in urban areas and
57 NPKs in rural areas while maintaining the
representative ratio 57% of interviews in
urban areas and 43% in rural areas. Within
the geographic area defined by these units,
respondents were selected on a random
basis (every third door was chosen to the
right and a person over 18 at the last home
birthday was interviewed)

Disa fakte:

Some highlights:

1300 intervista (1200 representative plus 100
booster nga të cilët 50 në Gjirokastër dhe 50
në Kukës).
• Përzgjedhje rastësore
• Zonat rurale dhe urbane
• Shtresëzim në bazë të rajoneve rurale/
urbane
• Face-to-face
• Periudha e intervistava Tetor – Nentor 2017
• Përfaqësues I popullatës mbi 18 vjeç
• Marzhi i gabimit ±2.8% me një interval
tolerance prej 95%.
• Rreth 60% e intervistave nuk kanë patur
asnjë refuzim, 37% prej tyre kanë patur 1-4
refuzime perpara se të kryenin intervistën
dhe vetëm në 3% të intervistave ka patur
me shumë se 5 refuzime përpara se të
kryhej një intervistë e suksesshme.
• Databaza është balancuar për gjini dhe
moshë në mënyrë që të dhënat të jenë sa
më përfaqësuese.

•

Ndarja e kampionit përpara peshimit të
databazës tregonte devijim të raportit gjinor:

The sample before weighting, which shows
a bias towards women respondents:

Gjinia e respondentit /
Respondent’s gender

1300 interviews (1200 representatives
plus 100 booster, from which 50 in
Gjirokaster and 50 in Kukes).
Random sampling
Both rural and urban areas
Stratification based on urban/rural
regions
Face-to-face structured interviews
Time of the interviews October –
November 2017
Represntative of the 18 yo
Margin of error ±2.8% confidence
interval 95%.
Some of 60% of interviews faced no
refusal on their first attempt; 37% of them
faced 1 to 4 refusals in a row before a
successful interview was conducted; and
3% refused faced more than 5 refusals in
a row before a successful interview.
The data set was weighted for age and
gender

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Meshkuj / Male

%

N

43%

565

Femra / Female

57%

735

Total

100%

1300

%

N

Grupmosha e respondentit /

18 - 24

13%

164

Respondent’s age

25 - 34

15%

196

35 - 54

33%

429

55 +

39%

511

Total

100%

1300

Ndarja e kampionit përfaqësues sipas grupmoshës
dhe gjinisë, me të dhenat e peshuara :

The sample after being weighted:
%

N

Grupmosha e respondentit /

18 - 24

17%

221

Respondent’s age

25 - 34

18%

233

35 - 54

37%

476

Gjinia e respondentit / Respondent’s
gender

55 +

29%

371

Total

100%

1300

%

N

Meshkuj / Male

50%

648

Femra / Female

50%

653

Total

100%

1300
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Kampioni i ndare sipas qarqeve:

The sample divided by regions :

Qark / Districts

%

N

BERAT

4%

53

DIBER

4%

54

DURRES

9%

115

ELBASAN

9%

121

FIER

11%

138

GJIROKASTER

6%

83

KORCE

7%

86

KUKES

7%

88

LEZHE

4%

56

SHKODER

8%

100

TIRANE

26%

338

VLORE
Total

71
1300

A.2 Sondazhi i ekspertëve

A.2 Expert Survey

Sondazhi i ekspertëve u krye nga IDRA
Research & Consulting. Në tërësi kemi
bërë 76 intervista të strukturuara në 12
rajone të Shqipërisë, përkatësisht në Tiranë,
Durrës, Shkodër, Elbasan, Fier, Vlorë, Korçë,
Gjirokastër, Berat, Lezhë, Kukës dhe Diber.

The expert survey was conducted by
IDRA Research & Consulting. In total we
conducted 76 structured interviews in 12
regions of Albania, respectively in Tirana,
Durrës, Shkodra, Elbasan, Fier, Vlora, Korca,
Gjirokastra, Berat, Lezha, Kukes and Diber.

OJF/ NGO

Gazetarë /
Journalists

Pedagogë /
Professors

Total

Diber

2

2

2

6

Berat

2

2

2

6

Durres

2

2

2

6

Elbasan

2

2

2

6

Fier

2

2

2

6

Gjirokaster

2

2

2

6

Korce

2

2

2

6

Kukes

2

2

2

6

Lezhe

2

2

2

6

Shkoder

2

2

2

6

Tirane

3

4

3

10

Vlore

2

2

2

6

Total

68

5%
100%

76

Pjesëmarrësit e ekspertëve përbëheshin nga
kategoritë (dy intervista për cdo kategori):

The experts participants consisted of
categories (two interviews for category):

1) përfaqësues të OJF-ve
2) Gazetarë / ekspertë
3) Profesorë të Universitetit

1) NGO representatives
2) Journalists / Pundits
3) University professors

Kampioni e përbërë nga 76 ekspertë u
shpërnda si më poshtë

The sample consisting of 76 experts was
distributed as follows

Gjashtë ekspertë u intervistuan në secilin qark
si vijon:

Six experts were interviewed in each district
as follows:

Në 11 qarqe ishin 6 intervista, 2 përfaqësues
të OJQ-ve, 2 gazetarë dhe 2 profesorë
universitarë

In eleven districts there were 6 interviews,
2 NGO representatives, 2 journalists and 2
university professors

Në Tiranë (banuar nga e treta e popullsisë
shqiptare) u intervistuan 10 ekspertë: 3
përfaqësues të OJF-ve, 4 gazetarë dhe 3
pedagogë.

In Tirana (inhabited by a third of the
Albanian population) there were 10 experts
were interviewed: 3 NGO representatives, 4
journalists and 3 pedagogues.

Strategjia dhe metodat e

Selection strategy and

përzgjedhjes

methods

Intervistat u strukturuan dhe u zhvilluan ballë
për ballë

Interviews were structured
conducted face to face

Kriteret e përzgjedhjes ishin si më poshtë:

Selection criteria were as follows:

1. Për përfaqësuesit e OJF-ve, u përzgjodhën
vetëm ata që janë të angazhuar
drejtpërdrejt me monitorimin e zgjedhjeve
(p.sh. vëzhguesit e angazhuar në terren)
në zgjedhjet e fundit në Shqipëri.

1. For
NGO
representatives,
only
those directly engaged with election
monitoring (e.g. deployed fieldwork
observers) in the last national elections,
were sampled.

2.

2. For University Professors, only Social
Sciences University professors were
considered.

Për pedagogët e Universitetit, vetëm pedagogë
të Shkencave Sociale u konsideruan.

3. Për gazetarët / ekspertët, vetëm ata të
angazhuar drejtpërdrejt në aktivitetet që
kanë të bëjnë me zgjedhjet e fundit në
Shqipëri, të tilla si: shkrimi dhe publikimi
i opinioneve për zgjedhjet në shtyp ose
dhënia e intervistave në media; raportimi
për procesin zgjedhor në media; ose
që mbulojnë zgjedhjet në punën e tyre
profesionale gazetareske.

and

were

3. For journalists/pundits, only those ones
directly engaged in activity related to
the last national elections, such as:
publishing opinion pieces on election
on the press or giving interviews to the
media; reporting on the election process
on the media; or covering election in
their professional work.

69

Kampionimi kontrollohej për gjininë, moshën
dhe përvojën.

The sampled was controlled for gender, age
and experience.

U përdor një teknikë snoë-ball për të
identifikuar personat më të përshtatshëm për
t’u intervistuar në një rreth të caktuar.

A snowball sampling technique was
employed to identify the most apt persons
to be interviewed in a region.

Çdo person i nominuar për intervistë u
kontaktua drejtpërdrejt nga një koordinator
kombëtar, i cili bënte edhe filtrimin në
bazë të kritereve të përshkruara më sipër.
Vetëm pasi u identifikuan personat më të
përshtatshëm për tu intervistuar, dhe ata
kishin shprehur pëlqimin e tyre të informuar,
emri dhe kontaktet e personit u transferuan
tek intervistuesi në terren për atë qark. Ky I
fundit kontaktoi direkt personin dhe zhvilloi
intervistën ballë për ballë.

Every interview participant was directly
contacted by a national coordinator and
they were filtered for sampling criteria.
Only after the most apt survey participants
were identified and they had expressed
their informed consent, the contact was
transferred to the fieldwork interviewer for
that region.

Disa informacione kyçe:

•

A typical interview lasted around 15
minutes

•

Një intervistë tipike zgjati rreth 15 minuta

•

Interviews conducted between 3 and 14
November 2017

•

Intervistat u zhvilluan midis periudhës 3
dhe 14 nëntor 2017

•

11
experienced
interviews
deployed in the fieldwork

Intervistat u zhvilluan nga 11 intervistues
me eksperiencë

•

Respondents’ gender - 51 % men and 49
% women

Gjinia e të anketuarve - 51% burra dhe
49% gra

•

3 refusals in total

•

3 refuzime në total

•

•

16 persona të propozuar për intervistë u
skualifikuan pasi nuk plotësonin kriteret e
shpjeguara më sipër

16 people proposed for interviews were
discarded from the list because they did
not fulfil the selection criteria

•

•
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Some key information:

were

