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“Çdo grua që kupton problemet e mbarëvajtjes së një shtëpie është shumë 

më afër kuptimit të problemeve të mbarëvajtjes së një vendi.”  

(Margaret Thatcher) 

 

 

 

 

 

 

…”Tregohu i butë dhe mund të jesh guximtar, bëhu kursimtar dhe mund 

të jesh liberal, mos e vë veten para të tjerëve dhe mund të bëhesh një lider 

mes burrave”.  ( Lao Tzu) 
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Konsiderata Etike (deklarimi i autorësisë dhe origjinalitetit) 

 

Me përgjegjësi të plotë morale deklarojë se punimi është origjinal imi, kurse pjesë 

nga literatura e përdorur në këtë punim ose e thënë nga dikush tjetër është 

paraqitur përmes referencimeve në punim dhe në fund të punimit, në pjesën e 

bibliografisë dhe referencimeve. Po ashtu i jam përmbajtur edhe pjesës tjetër etike 

sa i përket konfidencialitetit përball të intervistuarv nëse kanë dëshiruar që një 

pjesë e të dhënave që të mos të jenë të cekura. 
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Hyrje 

1.Përkufizimi i problemit që hulumtohet 

Përkufizimi i problemit që do të shtjellohet në këtë temë masteri është Lideri, lidershipi, 

përkufizimi, faktorët, tiparet dhe detyrat.Rast studimor gratë lidere në botë, krahasimi me gratë 

lidere në Kosovë.Pra do të fokusohemi kryesisht te tema për ndikimin e lidershipit në ditët e 

sotme. 

Lidershipin mund ta gjejmë në çdo lloj pune apo loje, dhe në çfarë do lloj  projekti, pamvaresisht 

nga niveli  dhe pamvaresisht nga autoritetit financiar apo zyrtar. Dhe kështu, duke pasur parasysh 

shumë mënyra në të cilat vepron lidershipi, nuk është çudi se lidershipi është aq i vështirë për të 

përcaktuar dhe përshkruar. 

Kështu ne kemi mësuar se Lidershipin mund të definohet si aftësi e individit për të ndikuar te 

njerëzit tjerë ashtu që ata të bashkëpunojnë dhe të kontribojnë për përpjekjer e orientuara në 

realizimin e qëllimeve të organizatës.  

Shpesh na bie që të shohm njerëz nga profesione të ndryshme si në fakultete, në punë, në 

trajnime të ndryshme, në debate televizive etj,dhe shpesh degjojmë që personat e tjere e quajn se 

“Ky është një lider apo lidere”, sepse njerëz sillën në mënyrën të atillë,pra nga  mënyra  se si 

komunikojnë, besojnë,përceptojnë në mënyra të ndryshme .Kjo tashmë nuk është vetëm një 

retorikë, por po paraqet realitet, që nënkupton komponentin mjaft interesant, me të cilin 

studiuesit merren në vazhdimësi. Gjithashtu në këtë drejtim orientohen edhe përpjekjet kryesore 

që burimet njerëzore apo potenciali njerëzor, si vlera më e rëndësishme, procesi i zhvillimit të 

tyre, edukimi i tyre, aftësia për të menaxhuar në situata të ndryshme, të ndikojnë që të jenë pjesë 

e planifikimeve strategjike nëpër organizata, institucione të ndryshme, por edhe në nivel 

shtetëror. 

Pas gjithë kësaj çka u diskutua si qëllim i kësaj teme tani vijmë tek qëllimi kryesor, dhe ai është 

zëri,fuqia dhe ndikimi i një femre në një shoqëri, në një institucion, në një shtet siq është ai i 

Kosovës. 

Shteti ynë ka përjetaur shum gjëra të tmerrshe nga lufta e fundit,si humbje jetë njerëzish, 

shkatrrim ekonomish familjare dhe shum gjëra, të tjera por ajo çka është e rëndësishme ishte 
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besimi se një ditë do të rimëkëmëshim.Prandaj për ta bërë këtë rimëkëmje populli i vendit tonë 

ka besuar tek vizioni i një lideri që mund ta qojë vendin përpara, si liderve vendas edhe atyre 

ndërkombëtar. Por në veqanti ka qenë i fuqishëm edhe zëri i një gruaje e cila ka bërë shumë për 

ne e ajo është pa dyshim ish sekretarja amerikane Madeline Albright, ndërsa tash si një lidere e 

cila ka mjaft njerëz të cilës i besojnë fuqishëm një pjesë e madhe e njerëzve, dhe ndihma e 

madhe që po na bënë neve si shtet është kancelarja Angela Merkel. Prandaj qëllimi i këtij 

hulumtimi është për gratë lidere në botë dhe ndikimi i tyre, po ashtu do të bëjmë krahasimin për 

gratë lidere në Kosovë dhe ndikimi i tyre në shoqëri, dhe se ç’farë duhet të bëjnë në të ardhmen 

gartë që të kalojnë çdo penges që të jenë në pozita të rëndësishme në të ardhmen. 

 

2.Qëllimet e hulumtimit 

Qëllimi i këtij punimi është i bazuar në tri shtylla bazë: 

➢ Me përkufizimin e lidershipit, pasi që lidershipi mund të definohet si aftësi e individit për 

të ndikuar te njerëzit tjerë ashtu që ata të bashkepunojnë dhe të kontribojnë për përpjekjet 

e orientuara në realizimin e qëllimeve. Do të analizojmë se cilat janë këta faktort, ç’farë 

detyra kanë, dhe cilat janë tiparet që një lider ka ndikim te kjo masë. 

 

➢ Po ashtu si shtyllë tjetër e këtij punimi masteri është edhe analizimi dhe studimi i grave 

lidere në botë që kanë pas ndikim të madh për ndryshim historik në botë, do të analizohet 

biografia e tyre se si ato kanë arritur tek ky ndikim, dhe ç’faër kanë bërë që njerëzit të 

kenë besim tek udhëheqja e tyre. 

 

➢ Si shtyllë e tretë dhe e fundit, do të jetë për gratë udhëheqëse apo lidere në Kosove, ç’farë 

karateristika,ç’farë të arritura kanë bërë ato, në këto njëzet vite si në ushëheqje të 

biznesit, si në politikë,dhe cilat janë tiparet e tyre në krahasim me grat në botë, ç’farë 

duhet të bëjnë ato që në një të ardhme të kenë qasje më të madhe në udhëheqje. 

Në mënyrë të qartë thuhet se zhvillimi i lidershipit është çelësi kryesor për zhvillimin e një 

ekonomie, politike të një vendi. Pra, ky studim përbën një kontribut praktik dhe teorik në 
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literaturën bashkohore të vlerësimit të aftësive të lidershipit, si dhe hap rrugën e studimeve të 

mëtejshme në drejtim të përmirësimit dhe përkrahjës së lidershipit. 

 

3. Metodologjia e hulumtimit   

Gjatë realizimit të punimit të temës së diplomës do të përdoret metodologji që konsiston në një 

kombinim të të dhënave primare dhe sekondare. Për njohjen në lidhje me konceptet elementare 

të çështjeve teorike, që në këtë temë të masterit do të studiohen, dhe do të përdoren metoda e 

analizës, që do të shqyrtohet literatura analitike shkencore, ku një pjesë e konsiderueshme e të 

dhënave primare do të sigurohen përmes shfrytëzimit të literaturës shkencore, pra përmes 

metodës deskriptive,do të përshruhen termet për liderin, për lidershipin, cilët janë faktorët që 

ndikojnë tek një lider, cilët janë detyrat dhe tiparet e tyre. 

 Po ashtu për përfitimin e të dhënave primare do të përdoret teknika e pytësorve, e cila 

konsiderohet si një nga metodat më të shpeshta për mbledhjen e të dhënave në kërkime empirike. 

Si rezultat përdorimi i pytësorve si metodë për mbledhjen e të dhënave, në këtë punim mundëson 

identifikimin e lidhjeve të mundshme ndërmjet variablave të marra në studim. 

Kështu që për mbledhjen e të dhënave do të bëhet analiza e tyre përmes metodës statistikore, si 

metodë hulumtimi ku nga pytësorët që do të bëhen, do të nxirren të dhënat përfundimtare sipas 

metodave grafike dhe tabelare.    

 Për punimin e kësaj teme masteri gjithashtu do të përdoren edhe metoda krahasuese 

(komparative), do të bëhet krahasimi i grave lidere në botë dhe të atyre në Kosovë. 
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4.Hipotezat kryesore të punimit 

Parashtrimi i pyetjeve adekuate është shumë i rëndësishëm dhe i domosdoshëm në vërtetimin e 

hipotezave të paraqitura në këtë punim.  

Pyetjet të cilave do t’ju japim përgjigjie në temë janë këto: 

H0. Si ndikon lidershipi në zhvillimin e një qendre e cila konsiderohet si qendra e proceseve 

grupore? 

H1. Cili stil i lidershipit ka impakt më të madh në realizimin e qëllimeve me përkushtim të lartë? 

H2.Cili është përkushtimi i grave lidere për gatishmërin për zgjedhjen e problemeve 

ndërnjerzore? 

 

5. Kontributi shkencor-praktik i hulumtimit   

Konsideroj se kjo temë e masterit do të jap kontribut shkencor modest në analizën e lidershipit 

dhe përmes kësaj teme do të afroj një njohuri më të gjërë për Lidershipit. 

Ky punim do të mund të përdoret  si model për të krahasuar ecurine dhe rrjedhën e udhëheqjes në 

botë duke i marr si bazë të gjithë gartë udhëheqëse apo lidere, do të mësojmë me shumë për 

punën dhe kontributin e tyre dhe se sa ka ndikuar një menaxhim i mirë i punës duke e përfshirë 

Liderishipin e mirë si ndikues kyq në këtë drejtim. 

Po ashtu rezultatet e analizave dhe elementet e këtij hulumtimi gjithashtu mund të përdoren për 

referim në hartimin e strategjive dhe projekteve të ndryshme që kanë të bëjnë me rolin e 

lidershipit si një proces mjaft i rëndësishëm për suksesin e një personi ose një grup personash që 

të kenë ndikim në të ardhmen. 
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KAPITULLI I 

1.Kuptimi dhe definimi i liderit dhe lidershipit 

Viteve të fundit është aktualizuar shumë nocioni lidershipi, ndonëse ai ka qenë i pranishëm 

gjithënjë si koncept dhe kategori sociale e qeverisësë. Interseimi për lidershipin ka ekzistuar te 

historianët dhe filozofët qysh nga koha antike, mirëpo hulumtimet e para në këtë temë janë bërë 

në fillim të shekullit 19-të. Nga ajo kohë e deri sot ky nocion fillimisht është studiuar lidhur me 

lëvizjet e caktuara sociale në shoqëri dhe studimin e grupeve joformale.1Kështu fillimisht është 

zhvilluar në kuadër të disiplinave tjera shkencore kurse më von është modifikuar për nevoja të 

tjera të shkencave organizative. 

Lideshipi mund të definohet si aftësi e individit për të ndikuar te njerëzit e tjerë, ashtu që ata të 

bashkëpunojnë dhe të kontribuojnë për përpjekjet e orientuara në realizimin e qëllimeve të 

organizatës. Lidershipi paraqet ushtrimin e autoritetit duke drejtuar punën e të tjerëve. Liderët 

janë vizionar dhe frymëzojnë të tjerët të veprojnë me integritet, janë autentik dhe japin rezultate 

duke u karakterizuar e gjitha me një lider efektiv. Liderët duhet të kenë talent në tërheqjen, 

motivimin dhe mbajtjen e njerëzve kompetent dhe të përkushtuar.2  

Definicioni më i thjeshtë që mund të shpjegojë lidershipin është se ky është proces i ndikimit në 

grupin drejt arritjes së qëllimeve. Disa nga definicionet e tjera nga autorë të ndryshëm janë :  

-Lidershipi është proces i ndikimit të aktiviteteve të një grupi të organizuar drejt realizimit të 

objektivave.3 

-Lidershipi është proces që i motivon njerëzit që të punojnë së bashku për të arritur gjëra të 

mëdha.4 

-Lidershipi është proces ku një individ ndikon në një grup të caktuar për të arritur një qëllim të 

përbashkët.5 

 
1 A.Dubrin, Houghton Mifflin Company.“Leadership” New York, 2007, fq.21 
2 Prof. Dr. Berim Ramosaj, Menaxhmenti kreativ me lidership, fq. 75. 
3 Rauch, Th. & Behling Ch., ''Leaders and mangers: International perspectives on managerial behavior and 
leadership'',1984,New York, f. 46. 
4 Vroom, V. & Jago A, ''Leadership model'', 2007, f.18. 
5 Northhouse, P.,'' Leadership theory and practice'', California , 2010, f. 3. 
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Për të kuptuar lidershipin si proces, pa dyshim duhet njohur idetë mbi autoritetin, sjelljet  

dhe motivet që ndikojnë në njeriun dhe tërësinë komplekse të tij.  

Kështu Lidershipi si koncept është vështirë të definohet për shkak të natyrës dhe kompleksitetit 

që ngërthen. Megjithatë është një nga proceset që është shqyrtuar dhe përkufizohet edhe sot e 

kësaj dite nga dijetarë, ekspertë, ekonomistë, diplomatë, historianë, psikologë, autorë dhe 

mendimtarë,të fushave të ndryshme deri tek njerëzit më të thjeshtë.6 Kjo për shkak se lidership 

hasim kudo,duke filluar nga jeta e përbashkët në familje, në shkolla, në shoqëri, në punë e deri 

tek nivelet më të larta shtetërore. 

Hulumtime të shumëta janë bërë sa i përket qështjes së Lidere janë njerëzit që lindin më këtë 

aftësi apo që arrijnë të formojnë këtë aftësi përgjatë jetës së tyre. Disa  dalin me përfundime se 

liderët lindin të tillë. “Me fjalë të tjera, udhëheqësit ishin të lindur, jo të zhvilluar”.7 

Liderët  dëshirojnë  vlerësim  të  rregullt   për   performancat e tyre.Lidershipi shpesh 

keqkuptohet, kur dëgjon se dikush ka një titull mbresëlënës ose një pozitë në lidership,ata  

supozojnë që individualisht jeni një lider.Nganjëherë kjo është e vërtetë,por titujt  nuk  kanë   

ndonjë vlerë të madhe kur kemi të bëjmë me lidershipin. Liderët e vërtetë nuk gradohen, 

emërohen ose përcaktohen. Kjo vlen vetëm nga influenca dhe  nuk ka mandate.Ajo  duhet  të  

fitohet.8 

Por pavarësisht, nëse liderët lindin apo bëhen gjatë jetës, janë meshkuj apo femra, një gjë është e 

sigurte se ata të gjithë angazhohen në një mjedis konkurrues.Duke e marre parsyshë konkurencen 

e madhe aktuale në tregun biznesor për sa i përket liderve të ndërmarrjeve të ndryshm , duhet të 

konsiderohet investimi në lidership, qoftë ai lidership i lindur apo i fituar pasi që çdo ndërmarrje 

ka nevojë të këtë lider të aftë, intelegjent dhe me aftësi për të motivuar vartësit e tyre, dhe të jenë 

në gjendje ti bëjnë balle konkurences dhe të jenë inovativ në treg.9 

 

 
6 Schein, Edgar H. “Kultura organizative dhe Lidershipi”, 2nd ed. San Francisko: Jossey-Bass, 1992-fq.42 
7 Bass, B. M, Leadership and Performance, N.Y. Free Press,1985, fq 54 
8 Maxwe C.John.”The  21 Irrefutable Law of Leadership Wokboo:  Revised and Uplted”,United state of Amerika  
2007.  Fq  14. 
9 Avery, G.C. , Understanding Leadership, Sage, London, 2004,fq-50 
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1.2.Historik i shkurtë për lidershipin  

 1.2.1. Historia e hershme perëndimore  

Studimet e lidershipit kanë prodhuar teori duke përfshirë: tipare,bashkeveprim në një situatë , 

funksionin, sjelljen, fuqinë, vizionin dhe vlerat, karizmin dhe inteligjencen në veqanti. Kërkimet 

për karakteristikat ose tiparet e udhëheqësve kanë vazhduar për shekuj me radhë. Shkrimet 

filozofike kanë shqyrtuar pyetjen ‘Çfarë cilësish e dallojne një individ si një udhëheqës?’ Në 

themel për këtë kërkim ishte njohja e hershme e rëndësisë së lidershipit dhe supozimi se 

udhëheqja është e rrënjosur në karakteristikat që një individ i caktuar posedon. Kjo ide se 

udhëheqja është e bazuar në atributet individuale është e njohur si ‘Teoria e tipareve të 

udhëheqjes’. Një sëri e madhe punimesh tregon se në shekullin e 19-të kur autoriteti tradicional i 

monarkëve, zotërive dhe peshkopëve kishte filluar të zbehet, po në atë kohe u zbulua teoria e 

tipareve në gjerësi. 10Me një theksim të veçantë në shkrimet e Thomas Carlyle dhe Francis 

Galton, veprat e të cilëve kanë nxitur hulumtime për dekada. “Në veprën “Heroes and Hero 

Ëorship” (Heronjet dhe adhurimi i heronjëve) me 1841-tën, Thomas ka identifikuar talentet, 

aftësitë dhe karakteristikat fizike të njerëzve që u rriten në pushtet. Francis Galton në veprën 

“Hereditary Genius” (Gjenitë e trashëguara) me1869-tën ka ekzaminuar cilësitë e lidershipit në 

familjet e burrave të fuqishëm.” Më vonë duke treguar se numri i të afërmve të shquar ka rënë 

fokusi i tij u zhvendos nga shkallë e parë e të afërmeve dhe pastaj në shkallën e dytë ku arrihet në 

përfundimin se udhëheqja është e trashëguar.11 Të dyja këto vepra morën mbështetje të madhe 

fillestare për nocionin se udhëheqja është e rrënjosur në karakteristikat e një lideri. 

 

 

 

 
10 Zaccaro, S. J., Rittman, A.L., & Marks, M.A. (2001) Team leadership Leadership Quarterly-fq.30 
11 Leadership Theories - In Chronological Order. Leadership-Centralcom. 2016. Available at: 

http://www.leadership-central.com/leadership-theories.html#axzz53PJbDRu2.   
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1.3.Aspektet teorike të lidershipit  

Autor të ndryshëm kanë dhënë teori dhe mendime të ndryshmë në lidhje me lidershipin.Ne do ti 

analizojmë disa teori në lidhje me lidershipin: 

1.3.1.Teoria e Njeriut të Madhë (1840) 

Teoria e Njeriut të Madhë ka evoluar rreth mesit të shekullit 19-të. Edhe pse askush nuk ishte në 

gjendje të identifikohej me ndonjë term shkencor se cilës karakteristikë njerëzore ose kombinim i 

përkiste ai ishte përgjegjës për identifikimin e udhëheqësve të mëdhenj. Gjithkush e kuptoi se 

ashtu siç sugjeron emri; vetëm një njeri mund të ketë karakteristikat e një udhëheqësi të madh. 

Teoria e Njeriut të Madh supozon se tiparet e udhëheqjes janë thelbësore. Kanë lindur vetëm 

liderët e mëdhenj. Kjo teori sheh liderë të mëdhenj si ata që janë të destinuar nga lindja për t'u 

bërë udhëheqëse. Për më tepër, besimi ishte që udhëheqësit e mëdhenj do të ngriheshin kur të 

përballeshin me situatën e duhur. Teoria u përhap nga Thomas Carlyle, një shkrimtar dhe 

mësues. Ashtu si ai, teoria e Njeriut të Madh ishte frymëzuar nga studimi i heronjve me 

influencë. Në librin e tij "Për heronjtë, adhurimin e heroit dhe heroinën në histori", ai krahasoi 

një koleksion të gjerë të heronjve.12 

 

1.3.2.Teoria Trait  (1930 - 1940) 

 Teoria e lidershipit u përqendrua në analizën e karakteristikave mendore, fizike dhe shoqërore 

në mënyrë që të fitonte më shumë kuptueshmëri se çfarë është karakteristika ose kombinimi i 

karakteristikave të zakonshme midis udhëheqësve. Kishte shumë mangësi në teorinë e 

udhëheqjes së tipareve. Megjithatë, nga një qasje e psikologjisë së personaliteteve, studimet e 

Gordon Allport janë ndër të parët që kanë sjellë të dhënat për studimin e lidershipit, qasjen e tij 

dhe sjelljen e tij.13 

 

 

 
12 Mrsc.Drita Krasniqi, “Kuptimi i lidershipit”, www.slideshare.net/Menaxherat/lidershipi-dheaftesite-negociuese 
(2007-fq.21) 
13 Teoritë e Lidershipit, Prof. Khagendra 
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1.3.3.Teoritë e Kontigjencës (1960) 

 Teoria e Lidershipit të Kontigjencës argumenton se nuk ekziston një mënyrë e vetme drejtimi 

dhe se çdo stil i udhëheqëjes duhet të bazohet në situata të caktuara, që do të thotë se ka njerëz të 

caktuar që kryejnë në nivelin maksimal aftësitë në vende të caktuara, por kur merret si analizë 

performanca shihet se nga vetja kanë dhënë minimalën. Në njëfarë mase, teoritë e lidershipit të 

paparashikuar janë një shtrirje e teorisë së tipareve, në kuptimin që tiparet njerëzore janë të 

lidhura me situatën në të cilën udhëheqësit ushtrojnë udhëheqjen e tyre. Përgjithësisht pranohen 

në kuadër të teorive të paparashikuara se lideri ka më shumë gjasa të shprehë udhëheqjen e tyre 

kur ata mendojnë se ndjekësit e tyre do të jenë të përgjegjshëm.14 

 

1.3.4.Teoritë e Lidershipit Transformues (1970) 

 Teoria e Lidershipit të Transformimit thotë se ky proces është forma nëpërmjet të cilit një 

person ndërvepron me të tjerët dhe është në gjendje të krijojë një marrëdhënie të qëndrueshme që 

rezulton në një përqindje të lartë besimi, e cila më vonë do të çojë në një rritje të motivimit, të 

brendshëm dhe jashtëm, në të dyja anët tek udhëheqësit dhe pasuesit. Thelbi i teorive 

transformuese është që udhëheqësit të transformojnë pasuesit e tyre përmes natyrës së tyre 

frymëzuese dhe personaliteteve karizmatike. Rregullat dhe rregulloret janë fleksibël, të 

udhëhequr nga normat e grupeve. Këto atribute sigurojnë një ndjenjë të përkatësisë për pasuesit 

pasi ato lehtë mund të identifikohen me udhëheqësin dhe qëllimin e tij.15 

 

1.3.5.Teoritë e Lidershipit Transformues (1970) 

 Teoria e Lidershipit të Transformimit thotë se ky proces është forma nëpërmjet të cilit një 

person ndërvepron me të tjerët dhe është në gjendje të krijojë një marrëdhënie të qëndrueshme që 

rezulton në një përqindje të lartë besimi, e cila më vonë do të çojë në një rritje të motivimit, të 

brendshëm dhe jashtëm, në të dyja anët tek udhëheqësit dhe pasuesit. Thelbi i teorive 

transformuese është që udhëheqësit të transformojnë pasuesit e tyre përmes natyrës së tyre 

 
14 Avery, G.C. , Understanding Leadership, Sage, London, 2004,fq-53 
15 Mrsc.Drita Krasniqi, “Kuptimi i lidershipit”, www.slideshare.net/Menaxherat/lidershipi-dheaftesite-negociuese 
(2007-fq.22) 
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frymëzuese dhe personaliteteve karizmatike. Rregullat dhe rregulloret janë fleksibël, të 

udhëhequr nga normat e grupeve. Këto atribute sigurojnë një ndjenjë të përkatësisë për pasuesit 

pasi ato lehtë mund të identifikohen me udhëheqësin dhe qëllimin e tij.16 

 

 

1.4.Karakteristikat e lidershipit 

Karakteristikat personale të liderit kanë qenë vazhdimisht objekt i studimeve, sa herë janë 

përmendur personalitete e shquara në histori dhe sot, janë analizuar edhe tiparet, të metat, virtytet 

dhe aftësitë e liderëve që kanë lënë dhe po lënë gjurmë në histori. 

Lidershipi dallon nga të tjerët për nga veçoritë dhe aftësitë e tij specifike, sjllelljet e tija dhe stilet 

që përdoren në situate të caktuara. Lideri duhet të dëgjojë mendimet e vartësve, duhet që t’i 

inkurajojë, të ketë besim dhe të zhivllojë frymën e veprimit ekipor.Lideri duhet t’i motivojë 

vartësit përmes detyrave afatgjate, duhet të bëjë organizimin duhur duke i kyçur ata në qështje 

vendimmarrëse. Vlen të përmendet një mendim të J.G.Herder, i cili thotë: “Asgjë e madhe dhe e 

mire në këtë planet nuk ka ndodhë pa entuziazëm. Ata për të cilët konsiderohet se janë 

ëndrrimtarë dhe vizionarë, më së shumti i kanë kontribuar njerëzimit. Përkundrazi të gjitha 

nënçmimeve, përndjekjeve dhe mosrepektimit, ata kanë ecur përpara.Edhe pse ndonjëherë nuk 

kanë arritur deri te qëllimi, megjithatë ata kanë arrritu t’i lëvizin dhe zgjërojnë kufijtë e asaj që 

ishte eksistuese.”17 

Janë disa karaktersitika ose cilësi të caktuara që janë jetike për liderët:  

➢ Pasioni- një drejtues vital është një lider i pasionuar, me një sens autentik të qëllimit që 

shtrihet përtej interesave egoiste. Pra, një liderë vital nuk është i motivuar vetëm për të 

bërë para, por edhe për të bërë ndryshime.18  

 

 
16 Mrsc.Drita Krasniqi, “Kuptimi i lidershipit”, www.slideshare.net/Menaxherat/lidershipi-dheaftesite-negociuese 
(2007-fq.23) 
17 Leadership Theories - In Chronological Order. Leadership-Centralcom. 2016. Available at: 
http://www.leadership-central.com/leadership-theories.html#axzz53PJbDRu2. 
18 Leadership Theories - In Chronological Order. Leadership-Centralcom. 2016, fq.23  
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➢ Motivimi-e kjo patjetër lidhet me dëshira e madhe për suksese,ambicia,iniciative. 

 

➢ Energjia- një lider vital përshkohet nga një furnizim i pafund me energji që është emituar 

gjatë ndjekjes së fuqishme të synimit të karrierës jetësore. Kjo do të thotë që lideri vital 

manifeston këtë energji me mençuri, fizikisht dhe emocionalisht.19  

 

➢ Besimet dhe vlerat-një lideri vital jeton me një grup të besimeve dhe vlerave.Së bashku 

me intereset e liderit, talentin dhe stilet, ata formojnë një markë lideri unikat /të veçantë 

që përcakton se si një person dëshiron të jetë i përceptuar në punë dhe në jetë.20 

 

➢ Fasilitimi/Lehtësimi- një lider vital lëviz përtej kompetencave për të zhvilluar një 

kapacitet të veçntë të aftësive të përziera intelektuale, teknike dhe njërzore në mënyrë të 

tillë që asnjë rrethanë apo situate nuk është shumë e vështirë për t’u trajtuar.  

 

➢ Suksesi- një lider vital është një lider i suksesshëm, i fytshëm, me ndikim, lider i 

balancuar dhe i kënaqur, i cili ka mësuar se si të përdoret pushteti dhe ndikimin personal 

për të përdorë pushtetin dhe ndikimin personal për të bërë një kontribut të rëndësishëm 

për përmirësimin e organizatave, komuniteteve dhe jetës së tij/saj.21 

 

 

 

 

 
19 Leadership Theories - In Chronological Order. Leadership-Centralcom. 2016. Available at: 
http://www.leadership-central.com/leadership-theories.html#axzz53PJbDRu2. 
 
20 Leadership Theories - In Chronological Order. Leadership-Centralcom. 2016. Available at: 
http://www.leadership-central.com/leadership-theories.html#axzz53PJbDRu2. 
 
21 Leadership Theories - In Chronological Order. Leadership-Centralcom. 2016. Available at: 
http://www.leadership-central.com/leadership-theories.html#axzz53PJbDRu2.  

http://www.leadership-central.com/leadership-theories.html#axzz53PJbDRu2
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1.5.Tparet e lidershipit 

Shumica e dijetarëve të lidershipit në shekullin XX-të e përceptonin lidershipin si tërësi e 

tipareve dhe ky model paraqet bazamentin e hulumtimit shkencor mbi lidershipin. nga mesi i 

shekullit XX-të, teoria e lidershipit si tërësi e tipareve vihet në pyetje me hulumtimet që kishin të 

bëjnë me karakteristikat universale të liderit.  Stogdill (1948), thekson se nuk ekziston tërësi 

konzistente e tipareve në bazë të cilave mund të diferencohet lideri nga jo-lideri. Një person që 

ka karakteristikat e liderit mund të jetë lider në një kontekst kohor dhe hapësinor por në 

kontekstin tjetër nuk do të zgjidhet si lider, prandaj sipas Stogdill lidershipi përkufizohet si 

interaksion në mes njerëzve në situata të ndryshme shoqërore.  Për më tej karakteristikat 

personale janë të rëndësishme por duhet të trajtohen si relative dhe në kontekst të një situate të 

dhënë.  Lord, DeVader dhe Aliger (1986), sjellin në pah faktin se tiparet personale në masë të 

madhe ndërlidhen me perceptimin e individëve mbi lidershipin.22 

Edhe pse lidershipi i bazuar në tipare bazohet në punën e shumë dijetarëve, pikë referimi për këtë 

qasje është hulumtimi e Stogdil Stogdill ka realizuar dy hulumtime ku analizon karakteristikat e 

liderëve (1948,1974). Në studimin e parë janë definuar një grup i tipareve të veçanta që kanë 

ndikuar individ të caktuar në grupe të ndryshme të bëhen lider. Ky hulumtim ngërthen studime 

nga viti 1904-1947 ku u realizuan 124 studime. Hulumtimi i dytë ka përfshirë 163 studime në 

vitet 1948-1970. Nga hulumtimi i tij i parë rezulton se një individ mesatar i cili është në pozitën 

e liderit dallon nga anëtari mesatar i grupit me karakteristikat që vijojnë: inteligjenca, shpejtësia, 

mendjemprehtësia, përgjegjësia, iniciativa, këmbëngulësia dhe socializmi. Rezultatet e 

hulumtimit kanë sjell në pah se individi nuk bëhet lider me vet faktin se i posedon këto tipare, 

por që këto tipare duhet të jenë relevante për situatën në të cilën lideri funksionon. Kjo do të 

thotë se lidershipi nuk është gjendje pasive por paraqet rezultat të relacioneve të pandërprera të 

liderit dhe anëtarëve te grupit23.   

Hulumtimi i dytë i Stogdill-it, i publikuar në vitin 1974, sjell në pah se faktorët e ndërlidhur me 

tiparet personale dhe situatën janë determinanta të rëndësishme të lidershipit, por, përsëri 

zhvillohet ideja se tiparet e liderit janë pjesë e lidershipit. Derisa në hulumtimin e parë, Stogdill 

 
22 Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review. 
23 N.A.Business Leadership Report: Autocratic Leadership style. (2012, July 18). Retrieved from:http://mhk-
rad.blogspot.com/2012/07/business-leadership-report-autocratic.html  
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sjell në pah faktin se lidershipi ndërlidhet me situatën dhe personalitetin, në hulumtimin e dytë 

Stodgdill pretendon se tiparet janë kyç për procesin e lidershipit. 24Sipas Stogdil, tiparet janë në 

korrelacion pozitiv me lidershipin.Ky autor identifikon 10 tipareve kyçe të lidershipit:    

1. Marrje e përgjegjësisë dhe dedikim në realizimin e detyrave,   

2. Realizim të qëllimeve me përkushtim të lartë,   

3. Guxim në ndërmarrjen e riskut dhe origjinalitet në zgjedhjen e problemeve, 

 4. Nevojë për realizimin e iniciativave në shoqëri,   

5. Vetëbesim dhe identitet të ndërtuar personal,   

6. Gatishmëri që të pranohen konsekuencat për vendimet dhe veprimet, 

 7. Gatishmëri për zgjedhjen e problemeve ndër-njerëzore,  

 8. Vullnet që të tolerohen zhgënjimet dhe vonesat,   

9. Aftësi të ndikohet në sjelljen e individëve dhe   

10. Kapacitet të strukturoren raportet sociale konform qëllimit që ka lideri.25 

Ngjashëm, Mann (1959), realizoi një hulumtim në lidhje me personalitetin në grupet e vogla. 

Sipas tij, aftësitë personale janë kriter sipas të cilave mund të diferencohet lideri nga jo-lideri. 

Nga hulumtimi i tij rezulton se liderët kanë karakteristikat që vijojnë: inteligjencë, burrëri, 

adaptohen, janë dominues, ekstravert2 dhe konservatorë.  Lord dhe të tjerët (1986) përdorën një 

model më të sofistikuar të quajtur metaanalizë. Sipas Lord-it, dhe bashkëpunëtorëve, 

inteligjenca, burrëria, dominimi janë të ndërlidhur me mënyrën se si individët i perceptojnë 

liderët. Në bazë të këtyre rezultateve, këta autorët gjykojnë se tiparet personale mund të 

shfrytëzohen në diferencimin e liderit nga jo-lideri pa marrë parasysh situatën.  Kirk Patrick dhe 

Locke pretendojnë: se liderët padyshim nuk janë si njerëzit tjerë. Sipas tyre, liderët kanë gjashtë 

karakteristika bazë: energjinë, vullnetin për udhëheqje, sinqeritetin dhe integritetin, vetëbesimin, 

shkathtësinë kognitive dhe njohjen e biznesit. Sipas këtyre autorëve, individi mund të jetë i 

 
24 https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-
ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
25 https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-
ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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lindur me këto tipare, mund t’i përfitoj të njëjtat me anë të mësimit apo në bazë të dyjave. Sipas 

tyre, këto gjashtë karakteristika janë kombinim i vërtete për një lider.  Në vitet 1990 hulumtuesit 

investiguan tiparet e lidershipit që ndërlidhen me inteligjencën sociale që nënkupton kapacitet të 

kuptimit të ndjenjave personale dhe ndjenjave të të tjerëve, të kuptohet sjellja dhe mendimet e 

tjerëve si dhe të veprohet konform këtyre rrethanave.26  Zaccaro (2002), përkufizon inteligjencën 

sociale si kapacitet apo vetëdije sociale, mendjemprehtësi sociale, vet-monitorim dhe kapacitet të 

përzgjidhni përgjigjen e duhur konform situatës dhe ambientit social.27 Një numër i caktuar i 

hulumtimeve empirike vërtetuan se këto kapacitete janë kyçe për lidership efektiv. Zaccaro për 

dallim nga dijetarët e tjerë të qasjes së bazuar në tipare përfshin kapacitet sociale në tiparet pasi 

që gjykon se janë atribute kyçe të lidershipit.28 

Në tabelën 1.Na ofron një pasqyrë përmbledhëse të tipareve dhe karakteristikave që janë 

identifikuar nga hulumtuesit që studiojnë tiparet e lidershipit: 

Tabela 1. Studimet mbi tiparet dhe karakteristikat e liderit:

  

Burimi:”The Bases of Social Power,” J. R. P. French, Jr. and B. Raven, 1962, Group Dynamics: 

Research and Theory (p. 259–269). 

 
26 https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-
ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
27 https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-
ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
28 Zaccaro, S. J., Rittman, A.L., & Marks, M.A. (2001) Team leadership Leadership Quarterly-fq.30 

https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Nga tabela e mësipërme dhe hulumtimet e diskutuara në këtë kapitull rezulton se ekziston një 

gamë e gjere e karakteristikave të cilat individi duhet t’i posedoj apo t’i zhvilloj nëse dëshiron që 

të tjerët ta perceptojnë atë si lider. Disa nga karakteristikat bazike që dalin në pah në më tepër 

studime janë: 

Inteligjenca-gjegjësisht aftësia intelektuale, është në korrelacion pozitiv me lidershipin. Zaccaro, 

Kemb dhe Bader (2004) në hulumtimin e tyre vërtetuan se liderët janë më inteligjent sesa jo 

liderët, posedojnë shkathtësi të fuqishme verbale, kanë aftësi të observimit dhe rezonimit. 

Gjithashtu, hulumtimi sjell në pah se aftësitë intelektuale të liderit nuk duhet të dallojnë shumë 

nga aftësitë e pasuesve/vartësve. Nëse lideri ka inteligjencë më të lartë se sa pasuesit/vartësit 

mund të ketë efekt kontra-produktiv. Zakonisht, liderët me kapacitet të lartë  intelektual 

ballafaqohen me problemin e komunikimit me pasuesit/vartësit për shkak se vështirë kuptohen 

nga to.29 

Vetëbesimi -është karakteristikë që ndihmon një individ të bëhet lider. Vetëbesimi nënkupton 

zotësinë e sigurisë në kompetencat dhe shkathtësitë individuale, nënkupton ndjenjën e sigurisë në 

vete dhe besim se mund të realizoj ndryshime në kontekstin e dhënë (organizatë, komunitet, 

shoqëri etj.). Lidershipi nënkupton realizimin e ndikimit tek të tjerët ndërsa vetëbesimi i 

mundëson liderit të jetë i sigurt se orvatjet e tija janë të drejta. 30  

Vendosmëria -Shumë lider janë në gjendje të tregojnë vendosmëri. Vendosmëria nënkupton 

dëshirë që të realizohen detyrat dhe në vete ngërthen karakteristika apo atribute siç janë: 

Iniciativa, këmbëngulësia, dominimi dhe qasja energjike. Individët e vendosur dëshirojnë të 

tregojnë aftësitë e tyre, janë proaktiv dhe kanë kapacitet të jenë këmbëngulës edhe kur 

ballafaqohen me sfida. Vendosmëria tregon edhe demonstrimin e dominimit në kohë dhe në 

situatat kur duhet që të drejtohen vartësit.31 

Integriteti- është një prej atributeve kyçe të liderit. Nënkupton cilësi që ngërthen sinqeritetin dhe 

besimin. Individët të cilët u përmbahen parimeve dhe marrin përgjegjësi për veprimin e tyre 

 
29 https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-
ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
30 https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-
ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
31 https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-
ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
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posedojnë integritet. Liderët me integritet fitojnë besimin e të tjerëve meqenëse të tjerët u 

besojnë premtimeve të tyre. Ato janë lojal, njerëzit mund të mbështeten tek ta, dhe nuk kanë 

tendencë të vënë pasuesit/ndjekësit/vartësit në lajthitje. Me fjalë tjera, nënkupton veprime që janë 

konform premtimeve, dhe qëndrimeve që mbështeten me veprime.32 

Socializmi-shoqërimi-Atributi i fundit i rëndësishëm i liderit është socializmi. Socializmi 

nënkupton tendencën e liderit të krijojë raporte shoqërore. Liderët  janë të shoqërueshëm janë të 

hapur, taktik dhe diplomat. Ata janë të ndjeshëm në nevojat e të tjerëve dhe tregojnë kujdes për 

mirëqenien e pasuesve/vartësve. Liderët e shoqërueshëm kanë shkathtësi ndër-personale dhe 

krijojnë raporte të bashkëpunimit me pasuesit/vartësit e tyre.33 

 

1.6.Stilet e lidershipit 

Njohësit e mire të fenomenit të lidershipit, suksesin e lidershipit e lidhin po ashtu edhe me stilin 

e liderit dhe të lidershipit.Mënyra e sjelljes së liderëve ndaj vartësve për arritjen e objektivave të 

përcaktuara, apo siç quhet ndryshe, stili i lidershipit, varjon nga njeri lider tek tjetri, por në 

analizë të fundit, ai përfshihet në një nga tre stilet bazë të mëposhtme: 

1.6.1.Lideri i stilit autokratik 

Stili autoritar, duke u bazuar tek supozimet e teorisë “X” të McGregory-t për natyrën njerëzore, 

jo vetëm që nuk kërkon opinionin e vartësve, por u le atyre një fushë mjaft të kufizuar veprimi 

për të ndikuar mbi marrjen e vendimeve. 

Lideri i stilit autokratik karakterizohet me forma ekstreme individuale të vendimmarrjes, është 

kryesisht specifikë e sistemeve autoritare,komuniste, socialiste, absolutiste e totalitare.Lidhjet 

mes këtyre sistemeve janë shumë të ngushta dhe dallimet janë shumë të vogla.34 

Po ashtu  stili autokratik karakterizohet nga preferenca për të mbajtur në një nivel minimal 

konfliktin dhe kreativitetin si edhe nga mbikqyrja e rreptë e vartësve, motivimi i të cilëve bëhet 

 
32 https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-
ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
33 https://dspace.aab-edu.net/bitstream/handle/123456789/865/8d2b5604-3867-4514-a042-
ba953d389978.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
34 http://burimenjerezore.blogspot.com/2009/09/stilet-e-lidershipit.html-fq.20 
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nëpërmjet frikës dhe stimujve. Këto veçori të këtij stili, tregojnë se zbatuesit e tij janë përkrahës 

të shkollës klasike të manaxhimit. 

 

1.6.2.Lideri i stilit demokratik 

Stili demokratik i lidershipit bazohet në teorinë “Y” të McGregory-t ose në teorinë “Z” të 

W.Ouchi-it, për natyrën njerëzore.Liderët e stilit demokratik janë udhëheqës që dalin në 

sipërfaqe në saje të vlerave të mirëfillta të mjediseve të veta.Ata udhëheqin duke marrë vendime 

të fundit, ngase për liderin demokrat bashkëpunimi dhe konsultimi janë parakushte të suksesit. 

Megjithëse ky stil u jep njerëzve me shumë kënaqësi në punë dhe i nxit për të kooperuar me 

efektivitet më të lartë, nuk mund të thuhet me saktësi nëse vendimet e marra në këtë mënyrë janë 

më të mirat. Studimet e fundit, bile, hedhin një hije dyshimi mbi këtë çështje për shkak të 

influencave të faktorëve të mjedisit (qeveria, konkurentët, klientët etj) dhe pohojnë se, në qoftë 

se liderët anojnë më tepër së ç’duhet nga pjesëmarrja e punonjësve, atëhere produktiviteti i tyre 

ka tendencë të zvogëlohet.35 

 

1.6.3.Lideri i stilit Liberal 

Lideri i stilit liberal mbështetet në një përdorim mjaft të kufizuar të pushtetit, duke u lenë 

vartësve një shkallë të madhe lirie në veprimtarinë e tyre. Liderët përcaktojnë disa limite shumë 

të gjera dhe i lejojnë vartësit që të përcaktojnë vetë objektivat si edhe mënyrën e realizimit të 

tyre, duke luajtur në këtë mënyrë më tepër rolin e ndihmësit sesa të eprorit. Ky qëndrim 

nënkupton që ata u ofrojnë vartësve informacionin e duhur e shërbejnë si kontaktues të grupit me 

mjedisin e jashtëm. Lideri që aplikon stilin liberal bën pak përpjekje për zhvillimin e vartësve të 

tij apo për plotësimin e kërkesave që ata kanë. Sikurse për stilin demokratik, edhe këtu 

mbështetje është teoria “Y” ose “Z” dhe përkrahësit e këtyre stileve preferojnë me tepër shkollën 

e sjelljes.36 

 

 
35 http://burimenjerezore.blogspot.com/2009/09/stilet-e-lidershipit.html.fq.20 
36 http://burimenjerezore.blogspot.com/2009/09/stilet-e-lidershipit.html.fq.21 
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1.6.4.Lideri i stilit Burokratik 

Stili i lideshipit burokratik është shumë i ngjashëm me menaxhmentin, meqë kryesisht merret me 

planifikim, organizim, drejtim të kontrollit. Pra ky lloj stili fillimisht planifikon veprimet dhe 

aksionet e tij të cilat zakonisht i bazon në kërkesat e liderit udhëheqës.Njëkohësisht ai organizon 

dhe bashkërendit veprimet me resurset humane dhe materiale të organizatës.Kështu që sa më 

mirë ti organizoj resurset aq më i suksesshëm do të paraqitet në kuadër të misionit të parashtruar. 

Ai nuk punon vetë por i drejton të tjerët për ti kryer detyrat e caktuara. 

Po ashtu lideri i stilit burokratik është rob i ligjeve administrative dhe ekzekutuese i përpikët i 

tyre. Kërkesat e liderv;e burokratik janë që të respektohen procedurat administrative dhe formale 

në mënyrë ekzakte.37 

 

1.6.5.Lideri i stilit Karizmatik 

Lideret e sitilit karizmatik janë ata liderë që zotërojnë vetëbesim të madh, fuqi dhe bindje të forta 

(House, 1977), qëllimi i tyre është i ngritur në ideal për të sjellë ndryshime radikale (Conger, 

Kanungu, 1987). Personaliteti i tyre ka ndikim tek ndjekësit prandaj gëzojnë besim dhe përkrahje 

të fuqishme nga ana e tyre. Për dallim nga liderët karizmatikë, liderët vizionarë “krijojnë një 

vizion realist, të besueshëm, tërheqës për të ardhmën që buron prej së tashmës dhe synon ta 

përmirësojë atë” (Robbins&Decenzo, 2011). Zakonisht liderë të këtillë kërkohen më së shumti 

kur organizata ka nevojë për alternativa të reja apo ri-organzim të biznesit. 

Kështu që për këtë stil të liderit egzistojnë disa karakterisitka që e bëjnë një lider të jetë 

karizmatik e këto janë: 

Vetëbesimi-Liderët karizmatik kanë besim të plotë në gjykimin e aftësive të tyre. 

Vizioni-ata kanë një qëllim të idealizuar që propozon një të ardhme më të mirë sesa gjendja 

aktuale e status-quo-së. 

 
37 Mr.sc. Belul Beqaj “Lidershipi- si të bëhemi të rëndësishëm”.Prishtinë,2010. Fq.91 
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Aftësi për të formuluar vizionin- Ata gjithshtu janë të aftë të qartësojnë dhe të deklarojnë vizionin 

në mënyrë të kuptueshme nga të tjerët. 

Bindje të forta për vizionin-Këta Liderë përceptohen si shumë të përkushtuar dhe të gatshëm të 

marrin përsipër rik të lartë, kosto të larta dhe vetësakrifikohen për të arritur vizionin e tyre. 

Sjellje përtej asaj që është e zakonshme- Ata përfshihen në sjellje që përceptohen si reale, 

jotradicionale dhe kundër normave.Kur janë të suksesshëm këto sjellje shkaktojnë surprisën dhe 

admirimin e ndjekësve.38 

 

1.7.Pse na duhen liderët? 

Të udhëhequrit është fenomen i përgjithshëm në të gjitha kulturat. Pse është e nevojshme të 

udhëhqeurit ? Ç’farë nevoja përmbush të ushëhequrit? A kemi me të vërtetë nevojë për liderë? 

Kështu që ne do ti cekim disa shembuj se pse na duhet neve një lider, kështu për shembull:në 

botën e biznesit, liderët e rinjë mund të ndikojnë në klasifikimin e kredive të firmës,duke ndikuar 

në besimin e komunitetit financiar. Ndërsa në sektor të tjerë,në një qytet ose shtet mund të fitojnë 

ndjesin të rilindjes dhe optimizmit ose shqetsim të konsidrueshëm kur një lider i ri vjen në 

pushtet siç ishte rasti në zgjedhjet presidenciale të vitit 2008 në SHBA kur fitoi Barack 

Obama.Ne mendojmë se të udhëhequrit është i rëndësishem.Arsyet pse ne kemi nevojë për lider 

përputhen shumë me funksionet dhe rolet që liderët luajnë dhe me nevojën ose dëshirën për të 

qenë pjesë e grupit. 

Në përgjithësi, ne kemi nevojë për liderë për arsyet e radhitura më poshtë: 

T’i mbajnë grupet në rregull dhe të përqendruara- Qeniet njerëzore kanë formuar grupe dhe 

shoqëri afër 50.000 vite. Nëse formimi i grupeve është një instikt ose nëse mbështetet në nevojë 

për të zgjidhur detyrat komplekse që veshtirë merren përsipër individualisht, ekzistenca e 

grupeve kërkon një formë organizimi ose hirearkie. Pra liderët janë të nevojshëm për t’i bërë së 

bashku individët, t’i organizojnë dhe koordinojnë përpjekjet e tyre.  

 
38 Burimi:Bazuar te “Behavioral dimensions of charismatic leadership,”,A.Conger dhe R.N.Kanungo, te Charismatic 
leadership, J.A.Conger (San Francisco:Jossey-Bass, 1988), fq.91. 
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T’i përmbushin detyrat- Grupet na mundësojnë përmbushjen  e detyrave të cilat individët nuk 

mund t’i marrin përsipër, ose t’i  përmbushin vetëm.Liderët janë të nevojshëm për të lehtësuar 

këtë arritje dhe ofruar qëllimin,vizionin për të koordinuar aktivitetet.39 

Të kuptojnë botën-Grupet dhe liderët e tyre japin individëve aftësinë për të interpretuar 

situatën.Liderët na ndihmojnë që të kuptojmë botën, të krijonë një realitet shoqëror si dhe t’i 

japin kuptim ngjarjeve dhe situatave që mund të jenë të dykuptimta. 

 Të jenë romantik të përkryer-Përfundimisht siq kan propozuar disa hulumtime (P.sh.Meindl dhe 

Ehrlick, 1987),të udhëhequrit është i nevojshëm për të përmbushur dëshirën tonë për një figurë 

mitike ose romantike që na përfaqson dhe simbolozon idealet dhe arritjet tona si dhe kulturën 

tonë.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Afsaneh Nahavandi,”Arti dhe shkenca e Lidershipit”,Prishtine,2015,Fq.21 
40 Afsaneh Nahavandi,”Arti dhe shkenca e Lidershipit”,Prishtine,2015,Fq.22 
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KAPITULLI II 

2.1.Gratë në të kaluarën, dhe qasja e tyre në lidership 

2.1.1.Histori për të drejtat njerëzore të grave 

 

Fig.1. Historia për të drejtat njerzore të grave. 

Burimi:http://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwone/women_employment_01.shtml  

Të drejtat e grave janë të drejtat themelore të njeriut të cilat u ruajtën nga Kombet e Bashkuara 

për çdo qenie njerëzore në planet rreth 70 vjet më parë. Këto të drejta përfshijnë të drejtën për të 

jetuar pa dhunë, skllavëri dhe diskriminim; të arsimohen; të posedojnë pronën e tyre;të drejtën  

per te votuar; dhe për të fituar një pagë të drejtë dhe të barabartë.41 

Siç thotë edhe thëniet me famë botërore, "të drejtat e grave janë të drejta të njeriut". Kjo do të 

thotë, gratë kanë të drejta për të gjitha këto të drejta. Megjithatë pothuajse kudo në botë, gratë 

dhe vajzat ende u mohohen atyre të drejtat, shpesh thjesht për shkak të gjinisë së tyre. 

Të drejtat fitimtare për gratë janë më shumë sesa dhënia e mundësive për çdo grua ose vajzë 

individuale; po ashtu po ndryshon se si punojnë vendet dhe komunitetet. Ai përfshin ndryshimin 

e ligjeve dhe politikave, duke fituar zemrat dhe mendjet, dhe duke investuar në organizata dhe 

lëvizje të fuqishme të grave.42 

Gratë kanë qenë të detyruara që për një kohë të gjatë të luftojnë për njohjen dhe pranimin e tyre 

si qenie të plota njerëzore dhe pranimin e të drejtave të tyre themelore, por fatkeqësisht, kjo luftë 

 
41 https://www.globalfundforwomen.org/womens-human-rights/  
42 Bourke J, ‘Women on the Home Front in World War One’ (shq. ‘Gratë në frontin e vendit në Luftën e Parë 
Botërore), në dispozicion në 
http://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwone/women_employment_01.shtml, qasur më 05/04/2014  

https://www.globalfundforwomen.org/womens-human-rights/
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ende nuk ka përfunduar. Edhe pse situata e tyre është përmirësuar në shumë sfera në mënyrë 

globale, strukturat shoqërore dhe paragjykimet janë ato që ende po pengojnë implementimin e 

plotë dhe të menjëhershëm të të drejtave të grave. Shekulli i XX-të ka sjellë shumë përmirësime 

dhe keqësime, por edhe gjatë këaj kohe të paqes dhe përparimit, grave dhe të drejtave të tyre nuk 

u është kushtuar ndonjë vëmendje e posaçme. Sidoqoftë, në të gjitha periudhat e historisë, mund 

të gjenden heroina të cilat kanë luftuar për të drejtat e tyre, qoftë me armë ose me fjalë. Për 

shmbull, Ellenor Ruzvellt (Eleanor Roosevelt), insistonte që në Deklaratën Universale për të 

Drejtat e Njeriut të vitin 1948, në Nenin 1 të draftit, në vend të “të gjithë njerëzit janë vëllezër”, 

të përdoret “të gjitha qeniet njerëzore janë të barabarta”. Ndryshimi i tillë në këtë formulim bëri 

të qartë se të drejtat e njeriut u takojnë të gjitha qenieve njerëzore, pa marrë parasysh nëse janë 

femra apo meshkuj dhe kjo bëri që barazia të jetë një ndër parimet fundamentale të të drejtave të 

njeriut.43 

Barazia gjinore dhe fuqizimi i grave nuk janë vetëm të drejta njerëzore; ato janë gjithashtu të 

domosdoshme edhe për arritjen e një zhvillimi përfshirës, të barabartë dhe të qëndrueshëm. 

Trajtimi i grave nga ana e shoqërisë, e cila në shumë vende-shoqëri ka qenë e organizuar dhe e 

dominuar nga burrat, nënkuptonte se gratë nuk gëzonin të drejta të barabarta me burrat në shumë 

sfera të ndryshme të jetës. Rrethanat e tilla si Luftërat Botërore nënkuptonin se roli i grave shihej 

përmes një perspektive të ndryshme, dhe atë jo vetëm lindja e fëmijëve dhe të qenit amvise. 

Gjatë luftërave, gratë në tërë botën kanë kontribuuar në mënyra të ndryshme në përpjekjet gjatë 

luftërave. Në shumë pjesë të Evropës, si në Britaninë e Madhe, pozita e grave në shoqëri ka 

ndryshuar në mënyrë drastike, si rezultat i luftërave. Një feministe udhëheqëse në Angli, znj. 

Millicent Fawcett, kishte thënë se ‘lufta kishte revolucionarizuar pozitën industriale të grave – 

ajo i kishte gjetur ato shërbëtore dhe i kishte lënë pas të lira’.44 

Kështu nisur nga ky këndë vështrim të jesh femer në të kaluarën konsiderohej si fatkeqësi spse 

ato nuk kishin asnjë të drejtë si qenje njerëzore .Pra në periudhat e herëshme femrat trajtoheshin 

njëlloj sikur skllevërit dhe varësisht prej civilizimeve te mëparshme atyre u përshkruheshin tipare 

të ndryshme. 

 
43 http://www.ecmikosovo.org/uploads/Womens-Rights-Curriculum-for-students-Albanian1.pdf 
44 http://www.ecmikosovo.org/uploads/Womens-Rights-Curriculum-for-students-Albanian1.pdf  

http://www.ecmikosovo.org/uploads/Womens-Rights-Curriculum-for-students-Albanian1.pdf
http://www.ecmikosovo.org/uploads/Womens-Rights-Curriculum-for-students-Albanian1.pdf
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Në Evropë tregëtia me femra ishte diqka e zakonshme deri ne vitin 1805,sipas Kinezëve gruaja 

ishte gjëja me e pavlerë kurse sipas Romakëve burri kishte të drejtë të brakëtisë apo edhe ta vrase 

gruan.Kështu që të drejtat e tyre ato i kërkuan për herë të parë në shek. XIX përmes Lëvizjes 

Feministe.Kjo lëvizje merrej me të drejtën e votimit,arsimimit dhe punësimit të tyre.Vendet e 

para në të cilat u kërkuan këto të drejta ishin: Në Francë dhe Holandë 1872,Angli 1890,kurse në 

SHBA 1910.45 

Ndërsa për sa i përket të drejtave të votes për gratë, e drejta e votës ato nuk kanë pasur në fillim 

të drejtë vote por më vonë e kanë fituar këtë të drejtë madhore. Edhe pse e drejta e votës nuk ka 

qenë e njohur për të gjithë, pasi që një numër i sistemeve nuk kanë qenë demokratike. Shumë 

vende në Evropë, për shembull, kanë qenë monarki absolute, që do të thotë se një Mbretëresha 

ose Mbret kanë sunduar popullin dhe vetëm një grup i kufizuar njerëzish (ata që ishin të pasur) 

gëzonin disa privilegje. Në ndërkohë, vendet që më vonë kishin përvetësuar komunizmin kishin 

një formë të ndryshme të organizimit, i cili mbështetej në kontrollin e tërë aktivitetit ekonomik 

dhe shoqëror nga një sistem totalitar i dominuar nga një parti politike. Prandaj, në të dyja 

sistemet ose nuk ka pasur votime ose nëse ka pasur, ai ka qenë për një numër të vogël të 

privilegjuarish, ndërsa në asnjërin nuk ka pasur zgjedhje të lira. Megjithatë, edhe me 

demokratizimin e vendeve gratë nuk ishin njohur menjëherë si individë me të njëjtat të drejta të 

njeriut si burrat, dhe shumë vende kishin dështuar të njihnin të drejtën universale të votimit për 

dekada të tëra, siç mund të shihet në tabelën më poshtë.46 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 http://www.ecmikosovo.org/uploads/Womens-Rights-Curriculum-for-students-Albanian1.pdf  
46 http://www.ecmikosovo.org/uploads/Womens-Rights-Curriculum-for-students-Albanian1.pdf 

http://www.ecmikosovo.org/uploads/Womens-Rights-Curriculum-for-students-Albanian1.pdf
http://www.ecmikosovo.org/uploads/Womens-Rights-Curriculum-for-students-Albanian1.pdf
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Tabela:2. E drejta e votës për gratë: kur dhe ku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi:http://www.theguardian.com/globaldevelopment/interactive/2011/jul/06/un-women-vote-

timeline-interactive 

Pra në tabelën më lartë, përkatësisht në tabelën 2. është cekur:e drejta e votës për gratë: kur dhe 

ku?janë cekur disa nga shtetet më kryesore pasi që lista normalisht që është për të gjitha vandet e 

botës, por i kemi përfshir vetëm disa nga to, po ashtu  dhe janë përfshirë ndër vite. 

 

 

 

 

Viti           Vendi 

1893 Zelanda e Re 

1902 Australia 

1906 Finlanda 

1915 Danimarka, Islanda 

1917 Kanadaj 

1918 Azerbajxhani,Estonia,Hungaria, Kirgistani, Letonia, 

Polonia,Federata Ruse, Austria, 

Gjermania,Gjeorgjia,Irlanda, Mbretria e Bashkuar 

1919 Bjellorusia,Lituania,Ukraina,Luksemburgu, 

Holanda,Suedia,Zimbabveja, Kenia 

1920 Shqiperia, Shtetet e Bashkuara te Amerikes, Republika 

Çeke, Sllovakia 

1944 Franca, Bullgaria 

1945 Kroacia,Sllovania,Italia,Indonezia, Japonia 

1946 Serbia,Mali i Zi,Maqedonia,Venezuela 

1971 Zvicrra 

2006 Emiratet e bashkuara Arabe 

http://www.theguardian.com/globaldevelopment/interactive/2011/jul/06/un-women-vote-timeline-interactive
http://www.theguardian.com/globaldevelopment/interactive/2011/jul/06/un-women-vote-timeline-interactive
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2.2.Gratë sot, dhe qasja e tyre në lidership 

 

Fig:2. Femrat sot në lidership. 

Burimi:https://www.google.com/search?tbm=isch&q=womens+in+leadership&chips=q:women

s+in+leadership 

Gruaja zë një rol shumë të rëndësishëm në ditët e sotme në shoqëri, nëse kthehemi kohën prapa 

siç e diskutuam më lartë,do të shohim se gratë janë pëballur me shumë padrejtësi dhe kanë 

luftuar fort për të fituar të drejtat e tyre.Gratë janë konsideruar “qenie të pa vlera” dhe të 

“paafta”, inferiore ndaj burrave dhe të pa afta për të arritur sekses. Me kalimin e kohës gratë sot, 

këto barriera mendore dhe kompleksitete i kanë zhdukur, dhe shoqëira e njeh rolin tejet të 

rëndësishëm që gratë e kanë në ditët e sotme. 

Gratë arrijnë të marrin arsimimin më të mirë dhe zoterojnë një sërë aftësish dhe kulaifikimesh që 

kanë dhënë rezutate të knaqëshme në botën e punës. Po ashtu gratë kanë arritur të zënë poste 

prestigjoze , të drjetojnë si dhe të jenë pjesë e institucioneve shtetrore, ato tani nuk ndihen 

inferior ndaj burrave dhe arrin të marrin vendime të rëndësishme, dhe të jenë presidente të një 

shteti. Përkushtimi dhe puna e tyre  ka bërë që shumë kompani sot të preferojnë gratë ndaj 

burrave për zgjedhjen e çështjeve me rëndësi, numri i  grave që punojnë është rritur dhe ky faktor 

ka bërë që ato të kenë fituar pavarësinë e tyre. 47 

Edhe roli i saj në familje ka ndryshuar , nëse dikur familjet ishin patriarkale, sot ka një balancim 

të autoriteteve dhe mendimi i gruas ka shumë peshë. Megjithatë nuk duhet anashkaluar fakti që 

shumë gra, sidomos në zonat rurale nuk kanë fituar ende rolin që u takon, ato janë ende të 

nënshtruara dhe ka raste kur këto gra janë viktima të një mentaliteti mesjetar, sidomos në shtetet 

pak të zhvilluara ekonomikisht. 

 
47 https://www.imd.org/research-knowledge/articles/where-are-women-leaders-today/ 

https://www.google.com/search?tbm=isch&q=womens+in+leadership&chips=q:womens+in+leadership
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=womens+in+leadership&chips=q:womens+in+leadership
https://www.imd.org/research-knowledge/articles/where-are-women-leaders-today/
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Sot gruaja ka ndikim të madh në plitikën e një vendi po ashtu prania e grave në ekipet e 

menaxhimit përgjithësisht shoqërohet me një angazhim më të fortë shoqëror dhe me një stil 

lidershipi më pjesëmarrës. Një analizë e ndikimit të grave në ndërmarrjet bashkëpunuese, të cilat 

kanë karakteristika të veçanta në kuptim të organizimit dhe qëllimit, tregon se ndikimi i tyre çon 

në motivim më të madh dhe rezultate më të mira. Një përfitim i lidershipit femëror është një 

rritje në masat për të nxitur ekuilibrin e punës dhe familjes, i cili është i rëndësishëm për 

zhvillimin e vendit, si dhe për përmirësimin e cilësisë së jetës së familjeve.48 

Sipërmarrja e grave dhe prania e grave në ekipet e menaxhimit kanë një ndikim pozitiv në 

motivimet sociale dhe arritjet e organizatave. Me gratë në krye, kompanitë janë më të prirur për 

të futur politikat miqësore familjare. Konteksti i ri bashkëkohor sipërmarrës i sotëm është më i 

favorshëm për këtë lloj qasjeje sesa në botën tradicionale të biznesit. Në fakt, ndërmarrjet me 

bazë në komunitet janë shfaqur si instrumente kyçe të fuqizimit të grave. 

Po ashtu si në biznes ashtu edhe në politikë, shumica thonë se gratë janë më të mira se burrat kur 

bëhet fjalë për të qenë të dhembshur dhe të ndjeshëm, dhe aksionet thelbësore thonë se gratë janë 

më të mira në kompromiset dhe qëndrimin për atë që besojnë. 

 

 

2.3.Përparësit e femrave në lidership 

Lidershpi i femrës është kthyer të jetë një fakt i epokës post moderne. I shfaqur si një fenomen i 

natyrshëm në të gjitha nivelet ai ka sjellë tipare që padyshim kanë tërhequr vëmendjen e 

studiuesve. Pothuaj të gjithë teoricienët e lidershipit arrijnë në një pikë të përbashkët mendimi: 

lidershipi femëror prezanton tiparet e lidershipt transformues, shpirtëror, pjesëmarrës e mbi të 

gjitha atij shërbëtor. Gjithashtu, të gjitha studimet njëzëri konkludojnë se femrat në krahasim me 

meshkujt kanë një nivel më të lartë të inteligjencës emocionale dhe ky është një tjetër faktor që i 

bën ato të suksesshme në misionin e liderit.                                                                                            

Sipas shumë studimeve shkenctarët kanë ardhur në përfundim se femrat kanë përparësi në 

 
48 https://www.ie.edu/insights/articles/female-leadership-the-impact-on-organizations/ 

https://www.ie.edu/insights/articles/female-leadership-the-impact-on-organizations/
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udhëheqëje në krahasim me meshkujt.E disa nga përparësitë e femrave nëudhëheqje apo 

lidership janë: 

Femra është e prirur të japë dashuri- Askush më shumë se një femër mund të njohë artin e 

dhënies së dashurisë. Femra ka qenë gjithmonë një ‘dhënëse‘. Arketipi e udhëheq të japë ndjenja 

pozitive pa kushte. Roli i saj në familje më shumë se i kujtdo tjetër ka qenë shpirtëror dhe ajo 

është ndier gjithmonë e privilegjuar në realizimin e këtej misioni. Ajo mbetet dhënësja e 

përjetshme dhe e devotshme e ndjenjave dhe ajo nuk ndihet aspak në siklet në këtë rol. 

Gjithmonë i kemi bërë pyetjen vetes, pse një femër qan pa droje në publik ndërsa për një burrë 

kjo do të quhej dobësi?! Përgjigjja është fare e thjeshtë: Femra nuk ka droje t’i shfaqë ndjenjat e 

saj hapur dhe në sinqeritet maksimal. I njëjtë është lideri shërbëtor,me tëcilin i kanë krahasuar 

femrat në lidership,ashtu si edhe ai nuk kursehet t’i shfaqë hapur emocionet e tij pozitive për 

ndjekësit. Këta të fundit e duan liderin shërbëtor pikërisht se gjejnë tek ai njeriun që i do pa 

kushte dhe u shërben pa kushte.49 

Femra kanë aftësinë dhe durimin të dëgjojnë dhe shfaqin tolerancë- Duke qenë prej mijëra 

vjetësh në hije, arketipi i femrës ka ndërtuar një natyrë tolerante dhe në shërbim, ku të dëgjuarit 

me durim ka qenë pjesë e pandarë. Duke dashur gjithmonë të përkrahë partnerin e saj mashkull 

ajo pas çdo dëgjimi ka dashur ngaherë të jetë e sinqertë dhe e vërtetë në këshillat e saj, por ajo 

asnjëherë nuk ka reshtur së qeni tolerante,duke e pare pozicionin e saj femra ka qenë më pak e 

inponuar, dhe kjo ka ndikuar  qëndrimi i saj të jetë i tillë ndër gjenerata.Femrat janë të prirura të 

dëgjojnë me vëmendje ndjekësit e saj, kërkesat e tyre dhe përpiqen  maksimalisht të vihet në 

shërbim të tyre.Ato zgjedhin gjithmonë paqen në vend të luftës, tolerancën në vend të konfliktit, 

fjalën në vend të armës.50 

Femrat janë sakrufikuese të mëdha- Arketipi i femrës gjithmonë është ndërtuar mes akteve të 

sakrificës. E gjithë anatomia e saj është bazuar mes akteve të sakrificës. Çdo femër mban me 

vete pasurinë e të qenit  nënë dhe natyrshëm çdo nënë ka instinktin të vendosë fëmijët para vetes, 

të vetëflijohet për fëmijët në çdo rast e në çdo kohë Natyrshëm, ajo është ndërtuar biologjikisht 

 
49 https://connectamericas.com/content/6-features-define-female-leadership-0 
50 https://www.replicon.com/blog/17-reasons-women-make-great-leaders/  

https://connectamericas.com/content/6-features-define-female-leadership-0
https://www.replicon.com/blog/17-reasons-women-make-great-leaders/
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të durojë më shumë; ndaj në pozicione lidershipi ajo nuk është se zgjedh të sakrifikojë; ajo e bën 

këtë natyrshëm, pasi arketipi i saj punon po kaq natyrshëm.Pra femrat lirisht mund të themi se i 

përmbanë të gjitha virtytet e të qenurit skrifikuese e madhe po ashtu edhe një lidere e suksesshme 

pasi për nga natyra janë të prirura të jenë të arritura.51 

Femrat janë të prirura për marrjen e iniciatives dhe dëshira e madhe për sukses dhe 

rezultate-  Që nga mitet më të lashta e deri tek ato më moderne gjejmë figura të femrës që e 

prezantojnë atë më shumë drejt paqes dhe krijimit të urave të progresit drejt suksesit te tyre duke 

marrur përsipër iniciativën e tyre dhe dëshirën për suksese në mënyrë që të kenë rezultate të 

mëdha drejt paqes dhe mirëqenies në botë.Ato janë të prirura gjithashtu që të kenë inicijativ drejt 

suksesit ,të lidhin idet e tyre në grup në mënyrë që bashkpunimi të jet grupor, që suksesi të jet me 

rezultate të mëdha. Pra ato janë të prirura në ndërtimin e ekipeve të mëdha në mënyrë që bashkë 

me vartësit e saj të ken sa më shumë suksese, sepse dëshira për ndryshim të madhë,tek to është e 

madhe.52 

 

2.4. Dobësit e femrave në lidership 

Femrat i karakterizon imagjinata dhe intuita, vendosmëria dhe vullneti për t’i çuar punët deri në 

fund. Ato janë të kujdesshme që në çdo angazhim të mos harrojnë detajet dhe hollësitë, që 

shpesh marrin shumë vlerë. Femrat pranojnë gabimet dhe nga ato nxiten që të punojnë e të bëjnë 

më shumë përpjekje për të ndryshuar.Kështu që ne paraprakisht e diskutuam për përparësit e 

femrave në lidership dhe analizuam se cilat janë përparësit e femrave që i bënë që të jenë një 

hapë para meshkujve ,dhe kryesisht ishin ato karakteristika për çka dallohet edhe një femër si 

natyrë e butë. Por nga guximi që ato nxjerrin në pah arrijnë që të jenë të suksesshme në shum 

fush kryesore të vendimmarrjes. Mirpo jo gjithqka duket se është e lehtë për një femër që të 

arrijn sukese të mëdha në jetë dhe të ndikojnë në shoqërin ku ato veprojnë, sepse duke marrur 

parasyshe se ato pranojnë gabimet e tyre me lehtësi, gjithashtu ato posedojnë edhe dobëist të cilat 

shpeshhere janë penges për ndonjë vendim të rëndësishëm që ato marrin. 

 
51 Sally Helgesen, “The Female Advantage: Women's Ways of Leadership”, Doubleday Currency, 1995,fq.95 
52 https://www.replicon.com/blog/17-reasons-women-make-great-leaders/ 
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Kështu që disa studime tregojnë se femrave si menaxhere dhe udheheqëse na tregojnë se në disa 

raste  u mungon vetëbesimi, për arsye se nëse e analizojmë që nga historia e tyre ato gjithmon 

kanë qenë të gjykuara dhe kjo është një ndër arsyet kryesore, se përse femrat në disa raste kanë 

munges të vetëbesimit.53 Gjithashtu si dobësi e femrave konsiderohet edhe frika nga suksesi,ato 

kishin qenë të socializuara në mosdashjen e roleve udhëheqëse,dhe ishin më tepër të orientuara 

drejt njerëzve se sa punës duke prodhuar kështu “stereotipin femror”.54 

Kurse sipas disa studimeve mungesa e vetëbesimit ka qenë dhe është një nga arsyet se pse kemi 

më shumë femra që punojnë si fuqi punetore se sa si udhëheqëse,p.sh në fushën e edukimit 

shumica e mësimëdhënësve janë femra,por vetëm katër në dhjetë të udhëheqesve arsimor janë 

femra. 

 

 

2.5.Në cilat fusha domonojnë femrat për sa i përket udhëheqjes 

Në vitet e fundit për sa i përket pozitave udhëheqëse të femrave po ndryshon, gjdo dit e më 

shumë shohim drejtuese femra në administratë publike, në pozita udhëheqse të larta ekzekutive 

shtetrore, në pozita ekzekutive në kompani të mëdha dhe kjo po reflekton dhe në organizatat e 

shoqërive civile dhe për rrjedhojë edhe në sipermarrje. Tani shohim që femrat janë të lira të 

demostrojnë aftësitë e veta dhe të konkurojnë në mënyre të barabart me një burrë, duke fituar 

terren në pozicionet e drejtuara deri dje nga meshkujt. 

Ndërkohë që burrat dhe gratë janë dy modele të ndryshme në udhëheqëje, studimet e sociologeve 

dhe të psikologëve tregojnë se burrat janë më shumë të përqendruar te pushteti në kuptimin e 

prestigjit dhe statusit në hirearkinë shoqerore, ndërsa femrat bazohen në ndikimin përmes 

bashkpunimit me të tjerët duke kërkuar për mendime dhe këshilla. 

Ndërsa për sa i përket fushave në të cilat më së shumti dominojnë femrat është administrata, pra 

kjo është fusha në të cilën gjithnjë e më tepër po shtohet numri i femrave  dhe përveq posteve të 

zakonshme në administrata po shtohen udhëheqeset femra.55 

 
53 https://phys.org/news/2010-05-women-leadership-weaknesses-strengths.html 
54 https://phys.org/news/2010-05-women-leadership-weaknesses-strengths.html 
55 https://gem-report-2017.unesco.org/en/chapter/gender_monitoring_leadership/  

https://phys.org/news/2010-05-women-leadership-weaknesses-strengths.html
https://phys.org/news/2010-05-women-leadership-weaknesses-strengths.html
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Bizneset e vogla në të cilat më parë dominonin meshkujt tani si duket udheheqja e tyre po bartet 

tek femrat. Në SHBA  një e treta e bizneseve të vogla është në pronësi të femrave dhe ky numer 

po shkon në rritje gjithnjë e më shumë. Po ashtu në SHBA një raport nga Departamenti i Punës i 

SHBA-së theksoi se gratë janë më shumë se burra në role ekzekutive në fushën e financave, 

burimeve njerëzore, arsimit, shërbimeve mjekësore dhe shëndetësore, kontabilitetit dhe 

auditimit, analizës së buxhetit, pasurive të paluajtshme dhe shërbimeve sociale dhe komunitare. 

Pra, gratë kanë bërë përparime të konsiderueshme në menaxhimin e mesëm, statistikat mbeten 

thellësisht të pakëndshme në nivel të lartë të menaxhimit. .56   

Kurse në Norvegji rreth 38% e anëtarëve të bordit janë gra. Kjo nuk është rastësi. Në vitin 2008, 

vendi miratoi një ligj i cili kërkonte që bordet e kompanive të listuara publike të bëheshin nga 

gratë për së paku 40%. Edhe pse Norvegjia nuk ka arritur ende qëllimin e saj, pjesa tjetër e botës 

është duke shikuar nga afër për të parë se çfarë ndikimi do të ketë ky ligj, dhe për momentin 

rezultatet duket pozitive. Si Franca dhe Spanja po shqyrtojnë seriozisht sjelljen e legjislacionit të 

ri ose kuotave zyrtare, ndërsa Suedia ka arritur 28% deri në vitin 2015.Për më tepër, nuk janë 

vetëm vende që po futin objektiva të tillë: bizneset gjithashtu po vendosin synime ambicioze sa i 

përket numrit të grave në menaxhmentin e lartë.57 

Në ballkan femrat po marrin gjithnjë e më shumë poste të larta udhëheqese në fushën e politikës 

duke ndyshuar kështu rregullat tradicionale dhe duke u shkundur nga e kaluara ku meshkujt 

kishin gjithë pushtetin. 

Kurse në Bashkimin Evropian (BE),  shohim se shumë femra janë të qasura në politikë dhe se 

shumë nga këto femra kanë pozita të larta në udhëhqje. Kurse në Zvicerr 4 nga 7 ministritë janë 

në udhëhiqen e femrave. 

Në Malajzi institucionet financiare bankare islamike janë më të prirura për të punësuar 

udhëheqese femra pasiqë ato përmbushin një hapesirë të talenteve që deri më tani ka 

munguar.58Ky vend inkurajon femrat që të kryejn studime post-universitare  ne degët e 

 
56 https://www.topresume.com/career-advice/top-10-professions-dominated-by-women 
 
57 https://www.imd.org/research-knowledge/articles/where-are-women-leaders-today/ 
58 https://www.topresume.com/career-advice/top-10-professions-dominated-by-women 
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ekonomisë dhe financave. Po ashtu edhe në Shqipëri dhe në Kosovë shohim se bankat kanë të 

punësuara më shumë femra sesa meshkuj, kurse për se i përket sektorëve të tjerë pjesmarrja e 

grave në këto dy vende është më e ulët.59 

 

2.6. Biografia e femrave të suksesshme në botë 

Femrat e suksesshme në botë janë të shumta, të cilat kanë kontribuar në komunitetin ku kanë 

jetuar por edhe më gjerë duke sjellë paqe në botë. Ka shumë femra të cilat kanë dëshmuar se janë 

të fuqishme dhe se mund të ndryshojnë botën përmes fuqis dhe punës dhe dijes së tyre, 

gjithmonë kanë kontribuar që zëri i tyre të jetë i fuqishëm. 

Më poshtë do ti paraqesim disa nga femrat më të sukesesshe në lidershipin botëror që kanë pasur 

ndikim të madhë për ndryshim përmes punës dhe angazhimit të tyre, dhe se cilësohen si femrat e 

hekurta. Dhe pa dyshim që i kemi përfshi femrat të cilat kanë luajtur një rol specifik për neve si 

shtet i ri në Evrpoë. 

 

2.6.1.Biografia e Angela Merkel                                  

Angela Dorothea Merkel u lind më 17 korrik të vitit 1954 në 

Hamburg të Gjermanisë Perendimore, e bija e Horst Kasner një 

vendas i Berlinit, dhe gruaja e tij Herlind Jentzsch, një mësuese e 

gjuhës angleze dhe latine.60 Nëna e saj ishte e bija e politikanit 

Danzig Willi Jentzsch dhe mbesa e nëpunësit të qytetit të Elbing (tani 

Elbląg, Poloni) Emil Drange.61 

Angela Merkel është grua e pa zakont, ajo është pjesë e politikës 

federale gjermane dhe se nga një hiq është ngritur shumë shpejt dhe shumë lartë. Vetëm një vit 

pas angazhimit të saj të parë të mirëfillt politik, gjatë kohës së kthesës, ajo ishte bërë tashmë 

deputete e Bundestagut dhe ministre, më vonë u bë sekretare e përgjithëshme e Unionit 

 
59 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/al/Documents/audit/shexo_org_al_final_pages.pdf 
60 Gerd Langguth, “Angela Merkel”,Deutcher Taschenbuch Verlag Munchen,2005, fq.7 
 
61 Stefan Kornelius “Angela Merkel-Kancelarja dhe bota e saj” Hoffmann und Campe Verlag,Hamburg ,2013,fq 20 
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Demokristian të Gjermanisë (CDU-së) dhe si gruaja e parë në historinë e një partie popullore 

gjermane, madje u bë edhe kryetare federale e CDU-së.62 

Kështu që Angela Merkel ose siç nihet ndryshe si “gruaja e hekurt” është një nga tre kancelarët e 

vetme që ka arritur të marrin mandatin e tretë, gjatë udhëheqjes së saj, shumë gjëra ndryshuan në 

favor të shtetit të Gjermanis si :rritja ekonomike, hapaja e shumë vendeve të punës, përparimi në 

reformat shtetrore e arsimore.63 Angela Merkel përveçse është kancelare e shtetit gjerman ajo 

gjithashtu luan rol shumë të rëndësishëm në Politikën Evropiane prandaj në vitin 2014 u zgjidh si 

personi i vitit nga revista prestigjoze New Your Times. 

Më 22 nëntor 2005, Merkel mori detyrën e kancelares së Gjermanisë pas bllokimit të zgjedhjeve 

që rezultoi në një koalicion të madh me SPD. Pra Angela Merkel bëhet kancelrja e parë femër e 

Gjermanisë dhe e para nga Gjermania Lindore që merrë këtë post. 

Ajo bënë pjesë në grupin e liderëve më me ndikim në botë dhe  nga gazetarët e Britanis së 

Madhe ajo është cilësuar si ish kryeministrja e tyre Margaret Thatcher madje ata, e cilesojnë 

Merkelin me të njejtin pseudonim si Thatcher duke e quajtur si “Gruaja e hekut” gjermane. 

Merkel momentalisht është majft e angazhuar në politikën e shteteve të ballkanit Perendimor, 

sidomos për ndikimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që mes shteteve të arrihet një 

marrveshje në të mirë të të dyja shteteve. Dhe ndikimi i saj për shtetin tonë është mjaft i madh 

për angazhimin dhe hyrjen e Kosovës në Bashkimin Evropian (BE). 

 

 
62 Gerd Langguth, “Angela Merkel”,Deutcher Taschenbuch Verlag Munchen,2005, fq.7 
63 Stefan Kornelius “Angela Merkel-Kancelarja dhe bota e saj” Hoffmann und Campe Verlag,Hamburg ,2013,fq 174 
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2.6.2. Biografia e Hillary Clinton     

Hillary Diane Rodham Clinton ka lindur më 26 tetor të vitit 1947,ajo u 

lind  në Çikago, Illinois. Ajo nga fillimi  ishte e angazhuar në politikë, si 

studente në Wellesley College në vitin 1969 pastaj dhe u diplomua si 

juriste në vitin 1973 në Universitetin e Jalës. Pas diplomimit ajo u bë një 

avokate e shkëlqyer, duke këshilluar Fondin e Mbrojtjes të fëmijëve të 

Cambridge, përpara se të bashkohet me ekipin e juristëve që këshillonin 

për Komisionin Juridik përfaqësues gjatë fajësimit të Presidentit Richard 

Nixon.64 

Ajo u martua me të diplomatin e shkollës juridike Bill Clinton në vitin 1975, ku dhe më vonë ai u 

zgjodh president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës,ku dhe Hillary shërbeu si zonja e parë e 

SHBA-ve nga viti 1993 deri në vitin 2001.  

Jeta e saj në politikë vazhdoi, ajo më vonë u zgjodh si senatore amerikane nga viti 2001 deri në 

vitin 2009. Në fillim të vitit 2007, Clinton njoftoi planet e saj për të kandiduar për presidencë. 

Gjatë vitit 2008 Primareve Demokratike, ajo pranoi emërimin kur u bë e qartë se Barak Obama 

mbajti shumicën e votës së delegatëve. Pas fitimit të zgjedhjeve kombëtare, Obama caktoi atë si 

sekretaren e SHBA-ve. Ajo u betua si pjesë e kabinetit të tij në Janar 2009 dhe shërbeu deri në 

vitin 2013. Në pranverën e vitit 2015, ajo njoftoi planet e saj për të kandiduar përsëri për 

presidencën e SHBA. Në vitin 2016, ajo u bë gruaja e parë në historinë e SHBA-së që u bë 

kandidati presidenciale i një partie të madhe politike. Pas një fushate polarizimi kundër 

kandidatit të GOP Donald Trump, Klinton u mund në zgjedhjet e përgjithshme.65 

Si nje zonjë e parë shteti, si një senatore dhe si një politikane me ndikim të madhe në politikën 

amerikane Hillary dhe bashkeshorti i saj Bill Clinton, kanë bërë shumë të mira për vendin tonë 

prandaj edhe zëri dhe fuqia e saj kanë mjaft ndikim edhe në shtetin tonë, sespe përkrahja dhe 

ndihma e tyre për ne, ka qenë dhe është mjaft e madhe dhe sot e tutje vazhdojnë të kontribojnë në 

të mire të shtetit tonë. 

 

 
64 https://www.biography.com/us-first-lady/hillary-clinton 
65 Hillary Rodham Clinton, “Historia e jetes sime”,2003, fq. 16  
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2.6.3. Biografia e Madeleine Albright   

Madeline Korbel Albright, ka lindur më 15 maj 1937 në Pragë, 

Çekosllovaki (tani në Republikën Çeke).Babai i saj, Josef Korbel, 

ishte anëtar i shërbimit diplomatik Çekosllovak (një person që merret 

me marrëdhëniet ndërkombëtare). Nëna e saj, Anna, ishte një 

homepedi. Midis 1937 dhe 1948 familja e saj jetonte në Pragë, 

Çekosllovaki; Beograd, Jugosllavi; dhe Londër, Angli.66 

Në vitin 1948, ndërsa punonte për Kombet e Bashkuara, babai i 

Madeleines jetonte në Indi ndërsa pjesa tjetër e familjes jetonte në 

Nju Jork. Kur komunistët e përmbysën qeverinë çekosllovake, babai i saj u dënua me vdekje. 

Madeleine ishte njëmbëdhjetë vjeç kur familja e saj iu dha azil politik, ose një vend i sigurt për të 

jetuar, në Shtetet e Bashkuara. Albright u ndikua fuqimisht nga babai i saj dhe beson ndikimin e 

tij për pikëpamjen e saj të botës.Pasi u bë një qytetar amerikan, Albright ndoqi një karrierë 

akademike. Arsimi i saj pasqyron interesin e saj në politikë. Ajo studioi shkencën politike në 

Kolegjin Wellesley dhe u diplomua në vitin 1959. 67 

Ajo ishte femra e parë në postin e sekretarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, politikane dhe 

diplomate amerikane. Madeleine Albright eshte ish sekretarja e pare femer dhe njeherit e 64, e 

nominuar nga presidenti i atehershem Bill Clinton dhe e konfirmuar si e tille nga senati me 99 

vota per dhe 0 kunder.Ajo ishte ne postin e sekretares se Shteteve te Bashkuara te Amerikes nga 

23 Janari i vitit 1997 deri me 20 Janar te vitit 2010.68 Ajo bashkë me presidentin Bill Clinton 

kanë qenë ndër më kryesorët për shlirimin e vendit tonë nga okupimi serb dhe kanë kontribuar në 

vazhdimësi për lirin dhe pavarësin e Kosovës. 

Përveq këtyre tri femarave të sukseseshme në botë ka edhe shum e shum femra të tjera, të 

sukseseshme jo vetëm në sferën politike por edhe më gjerë, pothuajse në të gjitha fushat përkrah 

meshkujve. Ne i kemi përfshirë këto femra sepse kanë bërë shumë për vendin tonë dhe 

njëkohësisht luajn rol me rëndësi edhe tani. 

 
66 https://www.notablebiographies.com/A-An/Albright-Madeleine.html 
67 https://www.notablebiographies.com/A-An/Albright-Madeleine.html  
68Madeleine Albright and Bill Woodward, Te fuqishmit dhe i plotefuqishmi- Reflections on America,God and world 
affairs, USA-New York, 2006, fq.17 
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KAPITULLI  III 

3.1. Lidershipi në Kosovë 

Lidershipi në Kosovë ky fenomen botërore, deshëm apo nuk deshëm të pranojmë është bërë 

pjesë edhe e përditëshmërisë në Kosovë. Kështu që nga hulumtimet e bëra dhe nga vleresimet 

dhe raportet e publikuara, tregojnë se lidershipi në Kosovë sa është shans po aq është edhe rrezik 

i madhë.Pa dyshim se rolin vendimtarë e luajnë liderët politikë. Roli i tyre veqmas është i madhë, 

në kushtet e tranzicionit., ku akoma nuk janë ndërtuar të gjitha hallkat e mirfillta të pushtetit dhe 

institucionet adekuate.Prandaj fuqia e tyre është asimetrike në një mënyrë të veqant, janë 

supremative karshi elitës afariste në ngulfatjen e shumë proceseve ekonomike, politike, juridike, 

arsimore, shkencore po ashtu edhe të politikës zhvillimore.69Ndërsa nëse e bëjmë analizimin në 

disa nga fushat kryesore në të cilat janë shfaqur si karakteristika të lidershipit të Kosovës,ky 

fenomen mund të trajtohet edhe nga ana tjetër por konsiderojmë se roli ynë është që ta trajtojmë 

këtë qështje kryesisht në përputhje me kriteret dhe standardet të cilat janë veqori e lideshipit të 

suksesshëm. 

Shumë lider pas luftës në Kosovë kanë dal në sipërfaqe fal faktit se i takonin grupacionit të 

çlirimtarëve dhe si të tillë patën shumë përparsësi karshi të tjerëve të cilët ndoshta kanë pasur 

kualitete të mëdha, prandaj edhe pozita e tyre karshi lidershipit ka qenë më i zbehtë. Mirpo 

përkundër këtyre proceset të cilat janë zhvilluar pas pavrësisë së Kosovës gjithnjë e më shumë e 

ka sjellë vendin tonë para sprovava të reja dhe vazhdon edhe në ditët e sotme, e nga këto sprova 

mendohet se nuk mund të dilet vetëm për shkakun se dje ishin pjesmarrës ne luftë, po do e mos 

kërkohet aftësi e kompletuar interpersonale, dhe personalitete integrative të afta,të arsimuara dhe 

me karakter të lartë etiko-moral.70 E pa dyshim që pjesë e këtij lidershipi mund të jenë shumë 

femra të suksesshme që kanë dëshmuar në shumë fusha por i’u duhet dhënë hapsir shumë ma e 

madhe që të kemi një qasje në lidership të barabart me vendet në tranzicion. 

Kosova si një vend me probeme shumta ekonomike të trashëguara nga kultura dhe pas strategji 

zhvillimore mbetet sfidë për të gjitha pushtetet dhe për lidershipin e Kosovës.Të gjitha qeveritë e 

pasluftës kanë qenë të vetëdijshme për këtë problem, dhe të gjitha pak a shumë janë deklaruar se 

 
69 Mr.sc. Belul Beqaj “Lidershipi- si të bëhemi të rëndësishëm”.Prishtinë,2010. Fq.121 
70 Mr.sc. Belul Beqaj “Lidershipi- si të bëhemi të rëndësishëm”.Prishtinë,2010. Fq.122 
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zhvillimi ekonomik i Kosovës, mirqenia sociale dhe qeverisja e mirë do të jetë prioritet i tyre, 

por ata të gjitha këto prioritete pak se kanë arritur ti mbajnë sepese aktualisht Kosova është e 

vrafër, pra ka një ekonomi jo të zhvilluar si duhet, dhe çdo ditë e më shumë shohim se njerzit që 

aktualisht jetojnë në Kosovë e shohin një mudësi për të ikur jashtë vendit për kushte ekonomike 

sepse lidershipi i Kosovës pak ka bërë nga ajo që pretendonin.71 

Ndërsa për sa i përket karakteristikave të lidershipit në Kosovë rrjedhimisht vendi ynë në këtë 

kohën e tranzicionit po ndërtohet dhe zhvillohet kryesisht nga një lidership i ri për të cilin deri 

më tash janë dhënë vetem vlersimi deskriptive, pa u thelluar në natyrën, karakterin, përmbejtjen 

formën dhe strukturën e liderit dhe të lidershipit. Kështu nisur nga pesha e çështjeve të studimit, 

e kërshërisë për të dhënë diagnoza dhe vlersime objektive dhe  nevojë më se e madhe për 

qartësimin e vlerave demokratike të shoqerisë shkencore të pushtetit dhe 

opinoonit.Karakteristikat e liderit dhe lidershipit të cilat shërbejnë në vijim si bazë e analizave të 

mirfillta për vlersime shkencore lidhur me profilin e lidershipit dhe të liderve, por njëkohësisht 

edhe për shkallën e vlersimit dhe pjekurisë politike të qytetetarëve sa i përketë aftësisë se 

vlersimit për faktorët dominantë që lidershipin e bëjnë lidership dhe liderin e bëjnë lider72. 

 

3.2.Roli i femrave në lidershipin e Kosovës 

Është detyrë e çdo shteti që me anë të ligjeve apo politikave të saja rregullative dhe zhvillimore 

të kontribuojë në të mirë të vendit duke përkrahur zhvillimin e saj në forma të ndryshme. Si 

femrat ashtu edhe meshkujt janë krijues të shoqërisë dhe varen nga njëri tjetri. 

Nënpërfaqësimi i grave në pozita udhëheqëse dhe role vendimmarrëse vazhdon të jetë sfidë e 

përhapur globale, mirpo ky problem nuk është i kufizuar vetëm në vendet në zhvillim, në të 

vërtetë, ky është një fenomen i përhapur ndërkombëtar. Globalisht, gratë janë të përfaqësuara në 

mënyrë joadekuate në pozita vendimmarrëse dhe pozita të tjera të pushtetit, përgjegjësisë dhe 

udhëheqjes, pavarësisht rritjes së nivelit të punësimit formal të grave dekadave të fundit. 

 
71 Mr.sc. Belul Beqaj “Lidershipi- si të bëhemi të rëndësishëm”.Prishtinë,2010. Fq.122 
72 Mr.sc. Belul Beqaj “Lidershipi- si të bëhemi të rëndësishëm”.Prishtinë,2010. Fq.122 
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Shkalla e pjesëmarrjes së grave në politikë si dhe qasja e tyre në vendimmarrje mund të mirren 

parasysh si treguesit kryesorë të barazisë gjinore në një shoqëri. Përqindja e vendeve që zënë 

femrat në parlament, ndihmon qartazi për të gjykuar mbi demokracinë e një vendi. Barazia 

gjinore në vendimmarrje duhet të shikohet në kontekstin se a janë femrat në gjendje që të marrin 

apo të ndikojnë në vendimet publike njëjtë sikurse burrat. Edhe pse femrat përbëjnë gati gjysmën 

e popullatës së Kosovës, është e paimagjinueshme pjesëmarrja e tyre e ulët në politikë dhe në 

jetën publike,po ashtu edhe qasja e saj e ulët në pozita vendimmarrëse dhe në ndërmarrësi. Edhe 

pse normalisht, në një vend ku gati 50% e popullsisë përbëhet nga gjinia femërore, pjesëmarrja 

në pozicionet vendimmarrëse të gjinive do të duhej të ishte në të njëjtat kuota. 

Qysh nga paslufta, Kosova ka implementuar ligje, rregullore, konventa të ndryshme 

ndërkombëtare për  avancimin e rolit të femrës si dhe ngritjen e përfaqsueshmërisë së femrave 

kosovare në politikë. Republika e Kosovës ka një strukturë ligjore mjaft të avancuar për barazinë 

gjinore, duke u nisur nga Ligji për Barazi Gjinore, Programi për Barazi Gjinore, Ligji kundër 

Diskriminit, rezoluta 1235 te OKB-së, si dhe të gjitha të drejtat e tjera të garantuara në aktin më 

të lartë juridik të vendit. Megjithatë, ajo çka shihet në letër, nuk është gjithmonë e njëjtë në 

praktikë. Me gjithë përpjekjet për fuqizimin e femrës në vendimmarrje, kjo ende mbetet ndër 

sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet shoqëria kosovare. Femrave në politikën kosovare ende 

nuk iu besohen poste të larta udhëheqëse, dhe fajtor kryesor për këtë janë vetë partitë politike te 

cilat të shtyra nga mendimi regresiv se zgjedhjet fitohen bindshëm vetëm nga meshkujt, i 

margjinalizojnë anëtaret e tyre të partisë duke i’u zbehur kështu mundësinë  për të shtyrë procese 

të rëndësishme përpara dhe për të marrë vendime të rëndësishme. 

Një ndër arsyet kryesore kontribuese në marigjinalizmin e femrave në politikën kosovare është 

mungesa e vullnetit politik të lidershipit partiak që të fusin kandidate femra në listat e tyre.  

Partitë politike janë çelësa për avancimin e pjesëmarrjes së plotë të grave në procesin politik. 

Themelimi i forumeve të grave brenda këtyre partive ose futja e tyre në fund të listave të tyre 

partiake nuk mjafton. Ato duhen të zhvillojnë mundësi reale që gratë tëmarrin role udhëheqëse. 

Shpeshherë ndodh që inkuadrimi i femrave në partitë politike të vendit të bëhet vetëm sa për 

ngjyrim gjinor, dhe shumë rrallë ndodh që ato t’i kandidojnë për poste të larta. Hapësira që grave 

i ofrohet në partitë politike të vendit në praktikë tregon se ato shfrytëzohen vetëm si numra dhe 

se janë aty ku janë vetëm në emër të njëfarë barazie të stisur gjinore.  Elita politike dhe partitë 
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politike në Kosovë kryesisht udhëhiqen nga meshkujt, të cilët gjithashtu duke pasur edhe 

hapësirën e duhur, dominojnë të gjitha proceset vendimmarrëse.  

Përveq politikës pjesmmarrja e grave kosovare ne biznese pra pjesmmarja e tyre ne ndermarresi 

ne disa vende te kosoves le per te deshirua. Ndërmarrësia luan një rol mjaft të rëndësishëm në 

fuqizimin ekonomik të gruas, prandaj dhe gratë sipërmarrëse duhet të inkurajohen dhe të 

përkrahen. Mirëpo rrethanat aktuale në Kosovë në përgjithësi tregojnë se kjo përkrahje është e 

kufizuar për të mos thënë mbetet në nivel simbolik. Përderisa gratë sipërmarrëse përbëjnë mbi 

një të tretën (1/3) e të gjithë sipërmarrësve në mbarë botën, në Kosovë kjo përqindje është më e 

ulët dhe sillet diku në 13%. Në Kosovë çdo i nënti biznes është në pronësi të grave dhe sektorët 

në të cilët janë angazhuar gratë si pronare janë kryesisht sektorë me vlerë të ulët, duke bërë që 

ambienti ekonomik e biznesor i Kosovës të mbetet pak ose fare i lehtë për gratë që provojnë 

ndërmarrësinë.73 

Ndërkohë institucionet formale sikurse edhe rrethanat kulturore krijojnë pengesa shtesë për gratë, 

gjë që e vështirëson fillimin ose rritjen e një ndërmarrjeje afariste për to. Ky kombinim i 

qëndrimeve gjinore, normave dhe besimeve shoqërore rezulton në qasjen më të kufizuar në 

burimet kritike për zhvillim, siç janë arsimi, aftësitë dhe financat. Kështu pjesëmarrja e grave në 

ndërmarrësi poashtu mund të pengohet nga barra e përgjegjësive shtëpiake, mungesa e 

institucioneve të kujdesit për fëmijët (veçanërisht në zonat rurale), aftësitë joadekuate, dhe 

mungesa e pronësisë së tokës dhe pronës. Kjo e fundit është një problem i rëndësishëm në 

Kosovë. Femrat në Kosovë, në shumicën e rasteve, nuk e gëzojnë të drejtën e trashëgimisë 

familjare, pasi pasuria e familjes ndahet në mënyrë të barabartë vetëm mes meshkujve të 

familjes. 

Mirpo përkundër vështirësive që hasin gratë në të bërit biznes ato prap me ato mundësi që i 

posedojnë mundohen të ia dalin, ndërs motivues kryesorë të cilët i nxisin gratë drejt hapjes së 

biznesit janë mundësia për të siguruar të hyra shtesë për familjen, si dhe fleksibiliteti i shtuar për 

të menaxhuar edhe përgjegjësitë e familjes edhe ato të punës. Gratë kanë pesë herë më shumë 

gjasa sesa burrat të ndjekin një mundësi biznesore për arsye familjare, me synimin që të krijojnë 

një bilanc ideal ndërmjet punës dhe jetës personale. Kjo është në përputhje me të dhënat të cilat 

 
73 http://kdi-kosova.org/wp-content/uploads/2018/01/127-02-perkrahje-simbolike-per-grate-me-vetiniciativa-
biznesore-ne-prizren-2017-final.pdf 

http://kdi-kosova.org/wp-content/uploads/2018/01/127-02-perkrahje-simbolike-per-grate-me-vetiniciativa-biznesore-ne-prizren-2017-final.pdf
http://kdi-kosova.org/wp-content/uploads/2018/01/127-02-perkrahje-simbolike-per-grate-me-vetiniciativa-biznesore-ne-prizren-2017-final.pdf
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konfirmojnë se gratë mesatarisht punojnë më shumë nga shtëpi, gjegjësisht 30 përqind e grave 

krahasuar me 8 përqind të burrave.74 Për dallim prej tyre, burrat kanë dy herë më shumë gjasa që 

të fillojnë një iniciativë biznesore për të fituar më shumë para për vete. 

   

 3.3.Dallimi i femrave lidere në botë dhe atyre të Kosovës 

Egziston një dallim shumë i madhë i lidershipit, ndërmjet vendeve të botës, kjo pa dyshim që 

ndodhë për shumë arsye sepse asnjë shtet nuk funksionon në mënyrë krejtesisht të njejtë.Edhe 

dallimi mes femrave lidere dallon nga vendi në vend për shumë arsye,e ndër to janë: Së pari 

vendet ekonomikisht të zhvilluara i’u kanë dhënë gjithmonë femrave përparësi në arsimim,në 

punesim,në përfshirjen politike,në biznese pra me një fjalë në qasnje më të lehtë për avancimin e 

saj në shoqëri, përkundër vendeve të cilat janë më pak të zhvilluara, pra vendet që janë në 

trazicion ku mungon integrimi i gruas në fusha të ndryshme ato neglizhohen në të shumtën e 

rsateve për shkak të gjinisë. 

 

Përkundër femrave lidere që kanë qasje në lidershipin botëror qasja e femrave në lidershipin 

kosovar ende është nën hije panvaresisht që disa gra kanë arritur të ngriten lartë, por shumica e 

grave në Kosovë ende nuk e kanë qasjen e tyre në vendin që vërtet e meritojnë. Kjo ndodhë për 

shumë arsye e ndër to janë se: p.sh. qasja e grave në politikën, vendore  partitë politike janë 

çelësa për avancimin e pjesëmarrjes së plotë të grave në procesin politik. Themelimi i forumeve 

të grave brenda këtyre partive ose futja e tyre në fund të listave të tyre partiake nuk mjafton. Ato 

duhen të zhvillojnë mundësi reale që gratë të marrin role udhëheqëse Pra duhet vullnet më i 

madh politik për të krijuar pjesëmarrje domethënëse të grave: për shembull, të gjithë liderët e 

partive politike pranojnë të mirën e kuotës gjinore, por këtë kuotë e përcjellin më tepër në letër se 

në frymen e saj. Partitë shpesh gratë nuk i marrin seriozisht si anëtare, udhëheqëse apo 

kandidate. Shumë shpesh, partitë i rekrutojnë gratë thjesht për të përmbushur kërkesat minimale 

ligjore për kuotat. 

 
74 https://www.riinvestinstitute.org/uploads/files/2017/November/10/Ndermarresia_e_grave1510307787.pdf 

https://www.riinvestinstitute.org/uploads/files/2017/November/10/Ndermarresia_e_grave1510307787.pdf
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Përveq qasjes së gruas në politikë egzitojnë dallime të mëdha në fusha të tjera për sa i përket 

qasjes në lidershipin kosovar. Në Kosovë gratë vazhdojnë për shkak të normave kulturore, disa 

gra nuk e trashëgojnë pasurinë të cilën kanë të drejtë ta trashëgojnë (nuk pyeten ose heqin dorë 

nga kjo e drejtë), janë të detyruara të jetojnë në lidhje të dhunshme dhe nuk mendojnë se është e 

pranueshme që të kërkojnë divorc, e disa detyrohen të martohen shumë herët, përfshirë në moshë 

të fëmijërisë. Pra mungesa e një trashëgimie është një nga faktorët që  ndikon që ato të mos 

posedojnë financa të mjaftueshme për krjimin e një biznesi për veten e tyre,kjo aotumatikisht 

ndikon që ato nuk mund të kenë po ashtu qasje në marrjen e një kredie sepse nuk posedojnë një 

trashëgimi në emër të tyre, që të kenë një jetë më të leht dhe qasje në udhëheqje. 

 

3.5.Femrat lidere në Kosovë 

Lidershipi i grave shqiptare është një lidërship i situatave,gra të cilat kanë ndihmuar dhe 

kontribuar për shoqërin e vendit tonë. Me gra të tilla lista është shumë e gjatë të cilat në varësi të 

kushteve cilësitë e tyre si lidere të situatave janë vënë në praktikë dhe ato janë zbuluar si lidere, 

të komunitetit dhe më gjerë. 

Nëse i kemi parasysh rrethanat historike në të cilat është zhvilluar shoqëria shqiptare dhe sfidat 

me të cilat është ballafaquar ndër vite, veçanërisht me përzierjen e kulturave të ndryshme ndër 

shekuj, si pasojë e okupimeve të gjata, atëherë del se edhe gruaja shqiptare, ka reflektuar një 

mençuri të madhe, një ndjenjë sakrificë për familjen, mjedisin e kombin por edhe gatishmëri që 

të gjitha atributet fizike e intelektuale ti shkrijë në favor të një mirëqenie të përbashkët, duke u 

sakrifikuar por edhe duke luftuar për të drejtat jo vetëm të saja si pjesë e shoqërisë por edhe e të 

gjithë kombit, që jo rrallë kanosej të zhbëhej tërësisht. 

Pas rënies së sistemit komunist, shpërbërjes së ish shtetit Jugosllav dhe veçanërisht pas çlirimit të 

Kosovës nga pushtuesit serb, gjërat ndryshuan për të mirë por jo me dinamiken e duhur dhe të 

domosdoshme për realizimin e procesit të barazisë në mes gjinive. Në të vërtetë, falë ndikimit, 

për mos thënë imponimit, të vendeve perëndimore për ndryshimin e legjislaturës së mëparshme 

për përfaqësimin adekuat të femrës në organet vendimmarrëse, pozita e saj në shoqëri u 

përmirësua dukshëm por jo në nivelin e duhur. Sidoqoftë, pas luftës së fundit, ku femrat 

shqiptare, sa me pushkë në dorë, sanë forma tjera në logjistikë, dhanë një kontribut të 
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jashtëzakonshëm, pozita e gruas u përmirësua mjaft andaj sot me të drejtë mund të thuhet se ajo 

gëzon mundësinë e përfaqësimit në organet e administratës, në forume politike, në institucione 

shtetërore dhe në të gjitha sferat tjera ku kontributi i saj vlerësohet lart. 

Kështu që në Kosovë, kohëve të fundit, gëzon fakti se në të gjitha institucionet, publike e private, 

në organet e politik bërjes, në institucionet e arsimit, shkencës, kulturës, sportit, ekonomisë dhe 

të tjera, gratë janë shtylla vertebrale, janë inspirimi dhe motivimi për tu ngritur e rilindur, pas një 

periudhe të gjatë ecje, ndër shekuj, për tu radhitur krahas botës së qytetëruar perëndimore. Janë 

mijëra arsimtare, infermiere, mjeke, administratore, punëtore në fabrika e aktiviste të shoqërisë 

civile, nxënëse e studente të cilat janë krenaria e pasuria e këtij vendi. 

Më poshtë do ti pëfshijmë disa nga femrat e suksesshme në Kosovë të kan arritur shumë falë 

afiniteteve a sakrificave të tyre,të cilat kanë qenë dhe janë mjaft të angazhuara në pozita 

udhëheqesë dhe kanë luajttu rol të rëndësishëm për shoqërin e vendit tonë. 

 

3.6.1. Biografia e disa nga femreve me ndikim në lidershipin e Kosovës 

Disa nga femrat te cilat kan pasur dhe kane ndikim ne lidershipin kosovare jane: 

3.6.2 Biografia e Atifete Jahjagaës  

Atifete Jahjaga ka lindur me 20 prill te vitit 1975 ne Rashkoc te 

komunes se Gjakoves.Ajo ka përfunduar studimet në fakultetin 

juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 2000. Në vitet 2006-

2007 ka ndjekur programe pasuniversitare për Menaxhim Policor 

dhe Ligjin Penal në Universitetin e Leicester-it në Mbretërinë e 

Bashkuar. Po ashtu ka ndjekur programin pasuniversitar për 

Shkencën mbi Krimin, në Universitetin e Virginia-s në Shtetet e Bashkuara në vitin 2007.75 Po 

ashtu Atifete Jahjaga ka ndjekur gjithashtu programe profesionale dhe hulumtuese në Qendrën 

Evropiane për studime të sigurisë “George C. Marshall” në Gjermani, Akademinë Kombëtare të 

FBI-së në SHBA dhe Ministrinë e Drejtësisë të SHBA. Ajo ka qenë zyrtare e Policisë së 

 
75 https://en.wikipedia.org/wiki/Atifete_Jahjaga 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atifete_Jahjaga
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Kosovës që nga themelimi në vitin 2000 dhe ka mbajtur poste me përgjegjësi, fillimisht në nivel 

rajonal e pastaj edhe në drejtorinë qendrore.  

Kurse më pas me 80 vota për, Kuvendi i Kosovës, më 7 prill të vitit 2011, ka zgjedhur ish-

zëvendësdrejtoren e përgjithshme të Policisë së Kosovës, Atifete Jahjagan, në postin e 

presidentes. Jahjaga ishte kandidatja e përbashkët e PDK-së, LDK-së dhe AKR-së në bazë të 

marrëveshjes së arritur ndërmjet liderëve të këtyre tri partive politike, nën ndërmjetësimin e 

ambasadorit amerikan në Prishtinë, Kristofer Dell. Kështu që ajo është Presidenti i katërt dhe 

presidentja e parë femër e Republikës së Kosovës. Presidentja Jahjaga është liderja femër më e re 

në botë e zgjedhur në postin e Presidentes dhe po ashtu Presidentja e parë femër në historinë 

moderne të Ballkanit.76  

Që prej marrjes së detyrës, Presidentja Jahjaga është fokusuar për të forcuar institucionet 

demokratike të vendit dhe për të siguruar njohje më të madhe ndërkombëtare për Kosovën. 

Jahjaga ka kontribuar në ndryshimin e imazhit të Kosovës jashtë vendit, promovimin e agjendës 

evropiane dhe euroatlantike, bashkëjetesës dhe tolerancës, normalizimin e marrëdhënieve me 

vendet fqinje dhe tërheqjen e investimeve të jashtme.  

Ajo shërbeu si presidente për 5 vite dhe në prill të vitit 2016 ajo e kreu mandatin si presidente e 

Kosovës, ajo gjithashtu ka pasur rol udhëheqës në nismën për parandalimin e dhunës seksuale 

gjatë luftës, ofrimin e mbështetjes shëndetësore edhe sociale për viktimat e dhunës dhe 

përpjekjen për t’i integruar në shoqëri dhe vazhdon ende të jap kontrubutin e saj në këtë drejtim 

duke ju ndihmuar shumë viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. 

 

 

 
76 https://en.wikipedia.org/wiki/Atifete_Jahjaga 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atifete_Jahjaga
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3.6.3. Biografia e Mimoza Kusari-Lila  

Mimoza Kusari Lila ka lindur më 16 tetor të vitit 1975, në 

Gjakovë.Ajo mbaroi shkollën e mesme në gjimnazin "Hajdar 

Dushi" Gjakovë, dhe pas kësaj u regjistrua në Universitetin e 

Prishtinës, Fakulteti i Ekonomisë,  ku diplomoi në sistemet e 

manaxhimit dhe informatave. Në kohën e luftës në Kosovë  në vitet 

1998-1999 ajo punoi për organizata si:Mjekët pa kufi dhe 

organizatën për Siguri dhe bashkpunim në Evropë. 77 

Mimoza ka magjistruar për administrim biznesi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë kësaj 

kohe ajo vijoi studimet në Institutin Ekonomik, Universiteti i Kolorados dhe Universitetin e 

Duquesne në Pittsburg, ku përfundoi magjistraturën në e-biznes. 78 

Në vitin 2001, Mimoza Kusari-Lila punoi për Bankën Botërore dhe projektin e USAID-it për 

përkrahjen e bizneseve kosovare. Aftësitë e saj udhëheqëse dhe menaxheriale u testuan përderisa 

punoi si menaxhere e projektit në Universitetin Amerikan Fondacioni i Kosovës. Përpara se të 

ekspozohej në politikë, ajo shërbeu si drejtoreshë ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në 

Kosovë (AmCham), prej vitit 2006-2009, duke e akredituar zyrtarisht këtë institucion me Odën 

Amerikane në Uashington D.C dhe Asociacionin e Odave Amerikane në Evropë.79 

Ajo me kyqjen e saj në politikë ka shërbyer në pozita të larta shtetrore si fillim ishte  si 

Zëvendëskryeministre e Republikës së Kosovës.Më pas ajo u bë  Ministre e Tregtisë dhe 

Industrisë nga viti 2011 deri në vitin 2013. Kurse falë angazhimit të saj të madh si një femër 

shumë e suksesshme në politikë ajo arrin të bëhet  kryetare e komunës së Gjakovës dhe ka 

shërbyer nga nëntori 2013 deri në vitin 2017.  

Kurse tani ajo pas kandidimit të saj në zgjedhjet e fundit komunale nuk arriti të fitoj zgjedhjet 

duke u mundur nga kandati kundërshtar, mirpo ajo është deputete në Parlamentin e Republikës 

së Kosovës dhe ka rol aktiv në politikën e vendit. 

 

 
77 https://sq.wikipedia.org/wiki/Mimoza_Kusari-Lila 
78 https://en.wikipedia.org/wiki/Mimoza_Kusari-Lila 
79 https://en.wikipedia.org/wiki/Mimoza_Kusari-Lila  

https://sq.wikipedia.org/wiki/Mimoza_Kusari-Lila
https://en.wikipedia.org/wiki/Mimoza_Kusari-Lila
https://en.wikipedia.org/wiki/Mimoza_Kusari-Lila
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Biografia e Edita Tahirit  

Edita Tahiri u lind më 29 korrik të viteti 1956 në qytetin e 

Prizrenit.Edita Tahiri ka mbaruar studimet pasuniversitare në 

Universitetin e Harvardit, shkolla John F. Kennedy për Qeverisje në 

vitin 2002 dhe mbanë titullin Magjistër e Administratës Publike. Po 

ashtu ka diplomuar në programin Edward S. Mason për Politika Publike 

dhe Menaxhment, 2002.Kurse me vone ajo ka doktoruar në shkencat 

politike në Universitetin e Prishtinës më 2 nëntor 2011. 

Edita Tahiri ka një karrierë të gjatë e të shquar politike në vitet e rënda të okupimit të Kosovës. 

Ishte një nga protagonistët kryesor të ndryshimeve politike në Kosovë dhe rajonin e Evropës 

Juglindore, që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Ishte një nga themelueset dhe liderët kryesorë të 

lëvizjes për pavarësinë e Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, në vitet 1991-1999. Ishte 

Ministre e Punëve të Jashtme të Kosovës (1991-2000) dhe është e njohur për punën e saj të 

madhe në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës dhe çështjes shqiptare. Ishte pjesëmarrëse e 

delegacionit të Kosovës në Konferencën e Rambujes (1999) ku dha një kontribut të 

jashtëzakonshëm për arritjen e Marrëveshjes së Rambujes, që cila solli intervenimin e NATO-s 

në Kosovë në 1999 dhe hapi rrugën e pavarësisë së Kosovës.80 

Edita Tahiri është deputete në Kuvendin e Kosovës pas besimit të fuqishëm të marrë nga 

elektorati në zgjedhjet e 2007 duke u radhitur në mesin e dhjetë politikanëve më të votuar të 

vendit. Në kuadër të angazhimeve të saja politike një vend të veçantë zë angazhimi i 

vazhdueshëm për fuqizimin e grave. 

Edita Tahiri është lidere, politikane, diplomate dhe negociatore e njohur shqiptare. Ajo ishte 

Ministre për dialog e Republikës së Kosovës. Para se ta marrë këtë post, ishte Zëvendës 

Kryeministre për politikën e jashtme dhe sigurinë nacionale, Ministre e Administratës Publike 

dhe Ministre e punëve të jashtme. 

 

 

 
80 https://sq.wikipedia.org/wiki/Edita_Tahiri 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://sq.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kosova
https://sq.wikipedia.org/wiki/Lidhja_Demokratike_e_Kosov%C3%ABs
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kosova
https://sq.wikipedia.org/wiki/Rambuje
https://sq.wikipedia.org/wiki/Edita_Tahiri
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Biografia e Vjosa Osmani-Sadriu  

Vjosa Osmani-Sadriu u lind më 17 maj të vitit 1982, në qytetin e 

Mitrovicës. Ajo shkollën fillore dhe atë të mesme, e përfundoi në qytetin e 

saj të lindjes. Studimet themelore i përfundoi në Fakultetin Juridik të 

Universitetit të Prishtinës, ndërsa studimet master dhe doktoraturën e 

përfundoi në Universitetin e Pitsburgut, në SHBA, ku u dallua në mesin e 

qindra studentëve ndërkombëtarë,përgjatë të gjitha fazave të studimit, ajo 

ishte bursiste.  

Pastaj ajo u angazhua si profesoreshë universiteti, në Universitetin e Prishtinës “Hasan 

prishtina”,ku ajo ligjëron lëndë nga fusha e së Drejtës Ndërkombëtare, ndërkaq në Amerikë 

ligjëron lëndën “Shtet-ndërtimi dhe e Drejta: Përvoja e Kosovës.81 

Karriera politike e Vjosës filloi qysh në adoleshencë, kur edhe ishte aktiviste e LDK-së, për t’u 

ngritur më pas ndër vite. Më 27 gusht të vitit 2009, Vjosa Osmani – Sadriu u zgjodh shefe e stafit 

të Presidentit të atëherëshëm të Republikës së Kosovës, Fatmir Sejdiu. Tash e tri mandate, 

Osmani është deputete e Kuvendit të Kosovës nga radhët e LDK-së, me ç’rast në dy mandatet e 

fundit, ishte deputetja grua më e votuar në Kosovë.82 

Ndonëse në moshë të re, ajo njihet për kontributin e saj të dhënë për pavarësimin e Kosovës, 

saktësisht njihet kontributi i saj në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND), ku në atë 

kohë ishte pjesë e palës kosovare në mbrojtjen e ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës, rast të 

cilin Kosova e kishte fituar kundrejt Serbisë. Në këtë proces jetik për pavarësimin e vendit, ajo 

ka shërbyer si përfaqësuese e Kosovës. 

Fokusi politik i Vjosës është në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe për 

sigurimin e një juridiksioni të pavarur. Po ashtu, ajo është e fokusuar edhe në politikën e jashtme, 

veçanërisht në procesin e integrimit Euro-Atlantik të Kosovës dhe në ruajtjen e marrëdhënieve 

me Shtetet e Bashkuara. Ndërsa së fundmi nga zgjedhjet e parakoshme në Republikën e Kosovës 

ajo ishte femra më e votuar si kandidate për kryeministre, ajo tani është Kryetare e Parlamentit të 

Republikës së Kosovës, femra e parë që e merr këtë post në vend. 

 
81 https://sq.wikipedia.org/wiki/Vjosa_Osmani 
82 https://sq.wikipedia.org/wiki/Vjosa_Osmani 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Vjosa_Osmani
https://sq.wikipedia.org/wiki/Vjosa_Osmani
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Mirpo përveq analizimit të biografive të këtyre personaliteteve që janë të përfshira në politikën e 

vendit përkatësisht që i kemi përfshire në këtë punim, në Kosovë ka shumë e shumë femra të 

susksesshme, hisoria ka dëshmuar se gratë shqiptare kanë një karakter të fortë të ndërthurur me 

trimëri dhe guxim që qen të te afta të luftojnë bindshëm me diturin dhe arsimimin e tyre. Në 

Kosovë përveq lideshipit politik ka shumë femra të suksesshme në fusha të ndryshme si:në 

biznes, në gazetari, në sport, në sistemin bankar, në sistemin gjygjsor, në administrata e në fusha 

të ndryshme që po korrin shumë sukese që nganjëher ia kalojnë edhe meshkujve për nga aftësia 

dhe guximi që tregojnë në punën që i’u ipet. 

 

KAPITULL IV 

4.Hulumtim për përfshirjen dhe rolin e femrave në lidershipin e Kosovës 

4.1.Metodologjia e kërkimit  

 Gjatë punimit është përdorur metodën sasiore të mbledhjes së të dhënave, gjegjësisht është 

përdorur pyetësori për mbledhjen e të dhënave. Kjo ka ndihmuar që më lehtë të bëhet krahasimi 

e variablave të ndryshme të përdorura për të testuar hipotezat e parashtruara.Po ashtu është 

përdorur metoda e analizës, që do të shqyrtohet literatura analitike shkencore, ku një pjesë e 

konsiderueshme e të dhënave primare do të sigurohen përmes shfrytëzimit të literaturës 

shkencore, pra përmes metodës deskriptive, po ashtu është bërë krahasimi i qasjes së grave në 

lidershipin botëror dhe atyre në Kosovë të publikuar nga dokumente  të ndryshëm, kur kanë 

filluar që grat të kenë qasje në vendimmarrje, po ashtu kam përmendur në pjesën e rishikimit të 

literaturës dhe njëkohësisht është përshkruar edhe se si ka ndikuar nëpër vite qasja e zhvillimit të 

rolit dhe fuqis së gruas deri në ditët e sotme. 

 

4.2. Zgjedhja e mostrës   

 Metoda sasiore e mbledhjes së të dhënave përmban në vete analizën e të dhënave primare të 

mbledhura përmes pyetësorëve.Madhësia e mostrës së përdorur në punim është e vogël, 50 

persona të intervistuar pasi që një hulimtim që të kryhet kjo madhësi e mostrës është e 
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përshtateshme. Përmes pytësorve të cilat iu janë shpërndarë 50 personave të repubilkës së 

Kosovës, i’u kemi parashtruar 15 pyeteje që i ka përmbajtur pytësori për sa i përket qasjes së 

femrave në lidershipin Kosovar, ndërsa nga përgjigjëjet e marra në teren janë nxjerr në grafikone 

të ndryshme, është bërë krahasimi në mes të variableve për të vërtetuar hipotezat e parashtruara. 

Për mbledhjen e të dhënave, janë shpërndarë pyetësorët në të gjithë vendin në mënyrë që të 

kuptojmë sa më mirë se cila është qasja e grave kosovare në udhëheqje dhe mendojmë se është 

mënyra më e mirë dhe më e sakt për të kuptuar mendimet e njerezve për sa i përket kësaj 

qështjeje. 

 

 

4.3.Mënyra e përpunimit dhe prezantimit të të dhënave  

 Pasi kemi marr të dhënat nga hulumtimi i bërë,i kemi identifikuar përgjigjëjet dhe i kemi punuar 

në grafikone përms Programit Microsoft  Excel, dhe i kemi komentuar në bazë të përgjigjëjeve 

që kemi marrë nga ana e persovnave të intervistuar.Në vazhdim janë bërë analiza e rezulatateve 

dhe interpretimi i tyre.  

 

KAPITULLI V  

5.Analiza e rezultateve dhe interpretimi i tyre  

5.1. Analiza e rezultateve 

Në vazhdim do të bëjmë analizën e të dhënave të marra në bazë të hulumtimit të bërë në teren 

nga personat e intervistuar, do të jenë të paraqitura në bazë të grafitëve: 

5.1.1.Gjinia e personave të anketuar: 

Në figurën (Fig.10) është paraqitur gjinia e personave të intervistuar, në këtë hulumtim janë 

përgjigjur pyetejve tona nga ta kanë qenë 52% Femra, dhe  48% Meshkuj. 
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Fig:10.Gjinia e të anketuarve. 

 

 

Burimi:Albiona Mani,2020 

 

5.1.2 Mosha mesatare e të anketuarve: 

Në figurën (Fig:11) është praqitur mosha mesatare e të anketuarve, ku nga ta ishin: Mbi 18 vjeç 

6%, Mes moshës 21-30 vjeç ishin 50%, Mes moshës 31-40 vjeç ishin 14%, Mes moshës 41-50 

vjeç ishin 22% kurse, Mbi moshën 51 vjeç ishin 8%. Pra i kemi përfshi pothuajse të gjitha grup-

moshat për të marr mendimet e tyre.  

Fig:11.Mosha mesatare e të anketuarve. 

Burimi:Albiona Mani, 2020 
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5.1.3.Profesioni i të anketuarve:  

Në figurën e më poshtme (fig:12) personat e anketuar kanë deklauruar profesionin e tyre, ku ka 

pasur nga më të ndryshmit duke filluar nga ekonomist,jurist,gazetar sociolog, stomatolog. polic, 

studentë, infermier etj, të cilët jan të paraqitur në grafikonin e më poshtëm.  

Fig:12.Profesioni i të anketuarve. 

 

Burimi:Albiona Mani,2020 
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5.1.4. Niveli arsimor i të anketuarve: 

Në figurën (fig:13) , paraqitet niveli arsimor i të anketuarve si :Student bachelor 38%, Student 

master 4%, Student Ph.D 0%, Shkollë fillore 0%, Shkollë të mesme 14% , Shkolla e lartë  12% 

,Diplome universitare 26%  , Diplomim master 6%, dhe  I/E doktoruar 0%.Pra isin të niveleve të 

ndryshme për sa i përket shkollimit të tyre. 

Fig:13.Niveli arsimor. 

Burimi:Albiona Mani,2020 

5.1.5.Qasja e barabart  meshkujve dhe femrave në lidership: 

Figura (fig:14) më poshtë është paraqitur qasja e meshkujve dhe e femrave, se a duhet të jetë e 

barabartë në lidership, të anketuarit janë përgjigjur se: 78% Duhet të jenë të barabartë, 0% Jo nuk 

duhet të jenë të barabart, 2% I/E Pa sigurt, 20% kanë thënë de  Duhet të jenë 50-50. 

Fig:14.Qasja e meshkujve dhe e femrave në lidership. 

BurimiAlbiona Mani,2020 
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5.1.6. Burrat apo gratë janë liderë më të mirë: 

Nga kjo figurë (Fig:15)  kuptojmë se kush janë liderë më të mirë gratë apo burrat: 6% kanë thënë 

se Burrat janë në përgjithësi lider më të mirë, 34% kanë thënë se Gratë në përgjithësi janë lidere 

më të mira, 50% Në përgjithësi edhe burrat edhe gratë janë njësoj në lidership, I/E pa sigurtë 6%,  

kurse Nuk kam përgigjëje 4%. 

Fig:15.Burrat apo grate liderë më të mirë. 

Burimi:Albiona Mani,2020 

5.1.7.Përfshirja e grave në lidershipin e vendit tonë: 

Tek pyetja që ka përmbajtur pytesori ynë për këtë hulumtim ishte,se a janë mjaftueshëm gratë të 

përfshira në lidershipin e vendit tonë, atë e kuptojmë përmes figurës në vazhdim (Fig:16): 4% 

Po, 70% Jo, 22% Ndoshta, dhe 4% Nuk jamë i informuar. 

Fig:16.Përfshierja e grave në lidershipin e vendit tonë. 

 

Burimi:Albiona Mani,2020 
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5.1.8. Diskriminimi i grave nga ana e meshkujve: 

Gratë në përgjithësi gjithëher kanë qenë të diskriminuara por në figurën (Fig:17),të anketuarit 

janë shprehur më qartë për sa i përket kësaj qështje e rezultatet do i shihni në grafiokonin poshtë 

si: 72% Po, janë të diskriminuara, 15% Jo, nuk janë të diskriminuara, 13% Nuk kam përgjigjëje. 

Fig:17.Diskrimini i grave nga ana e mashkujve. 

 

Burimi:Albiona Mani,2020 

 

5.1.9.Përfshirja e grave në pozicione ekzekutive: 

Në figurën e më poshtme (fig:18), ne i’u kemi parashtruar pyetëje të anketuarve se në cilat 

pozicione ekzekutive mendoni se gratë kanë qasje më të madhe, ndërsa përgjigjëjet e tyre janë 

si:20% Në fushën politike, 6% Biznese start-up, 2% Në fusha menaxheriale, 24% Në 

administrata, 2% Në gjygjësorë, 46% Në arsim. 
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7.A mendoni, se gratë janë të diskriminuar nga gjinia 
mashkullore për sa i përket përfshirjes së tyre në 
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Fig:18.Fushat ku grate janë më së shumti në pozicione ekzekutive. 

    Burimi:Albiona Mani,2020       

                                                                                                                                                         

5.1.10.Karakteristikat e femrave lidere: 

Për sa i përket karakteristikave të femrave që mbajnë pozita ekzekutive ,të anketuarit janë 

përgjigjur si në figurën në vijm (Fig:19): 4% Aftësia e lidershipit, 30% Vetëbesimi, 20% 

Ndershmëria,16% Komunikimi i lehtë, 2% Aftësi në planifikim strategjik, 6% Aftësi të mira 

analitike, 22% Profesionalizmi. 

Fig:19.Karakteristikat e femrave lidere. 

 

Burimi:albiona Mani,2020. 
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5.1.11. Ndikimi i barzaisë gjinore në performancën organizative dhe në shoqëri: 

Në figurën e më poshtme (fig:20),në pyetëjen e parashtruar se barazia gjinore a e përmirson 

organizatën ose shoqërin në një vend, të anketurit u përgjigjën se: 88%Po, 2% Jo, 8% Ndoshta 

dhe 2% I/E pa sigurtë. 

Fig:20. Ndikimi i barzaisë gjinore në performancën organizative dhe në shoqëri 

 

Burimi:Albiona Mani,2020 

5.1.12.A do të pëlqenit një drejtues burrë apo grua: 

Tek pyetëja se a do të pëlqenit një drejtues burrë apo grua ata u përgjigjën si në figurën në vijim 

(fig:21): 2% Do të më pëlqente një drejtues mashkull, 66% Do të më pëlqente një drejtuese 

femër, 32% S’ka rëndësi mashkull apo femër. 

Fig:21.Një drejtues burrë apo femër 

 

Burimi:Albiona Mani,2020 
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5.1.13. Ndikimi i intelegjencës emocionale si një faktor që mund të ndikojë në suksesin e 

femrave në lidership: 

Në figurën në vijim (fig:22) të anketuarit janë pyetur se,a mendoni se femrat në krahasim me 

mashkujt për shkak të nivelit më të lartë të intelegjencës emocionale, mund të ndikoj në suksesin 

e tyre në misionin e lidershipit,e ata në këtë pyetëje janë pergjigjur se: 62% Po, 20% Jo, 8% I/E 

pa sigurtë, dhe 10% Nuk e di. 

Fig:22. Ndikimi i intelegjencës emocionale si një faktor që mund të ndikojë në suksesin e 

femrave në lidership 

 

 

Burimi:Albiona Mani,2020 

 

5.1.14. Nëse do të ishte një femër udhëheqëse a do të kishte më pak korrupsion në atë vend: 

Korrupsioni është një nga dukurit më negative dhe më shkatrruese për një vend,aty ku 

mbizotëron korrupsion ai vend gjithmon është mbrapa dhe sistemi ligjor dhe gjërat primare të një 

shteti funksional nuk mund të jenë të drejta dhe të efektshme,kështu që në shum vende ku 

udhëheqin femrat pretendohet se korrupsioni është i përmasave më të vogla. Kurse për sa i përket 

kësaj pyetëje se a do të kishte më pak korrupsion në atë vend ku do të ishte udhehëqese një 
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femëre, ata u përgjigjën si në figurën në vijim (fig:23): 60% Po, 12% Jo, 24% Ndoshta, 2% I/E 

Pa sigurt, dhe 2% Nuk e di. 

Fig:23.Niveli më i ulët i korrupsionit aty ku udhëheqin femrat. 

 

Burimi:Albiona Mani,2020 

 

5.1.15. A duhet që ligji, të i’u garantoj femrave një vend në udhëheqjen shtetërore ose 

nëpër borde të kompanive, sikur në vendet e Evropës Perendimore: 

Në shtetet e  Evropës Perendimore është e rregulluar me ligj që përqindja e femrave në pozita 

udhëheqëse duhet të jetë e barabart me meshkujt, ndërsa në vendin tonë shohim pak femra të 

cilat janë në pozita udhëheqëse dhe mbi të gjitha nuk rrespektohet ligji i cili u garanton femrave 

udhëheqje si në pozita shtetrore ashtu edhe në borde të kompanive. Në figurën (fig:24)në vijim të 

anketuarit në këtë pyetëje janë përgjigjur se: 88% Pa dyshim që Po, 2% Pa dyshim që Jo, 2% 

Ndoshta, 8% Nuk e di. 

Fig:24. A duhet që ligji të i’u garantoj femrave një vend në udhëheqjen shtetërore ose nëpër 

borde të kompanive sikur në vendet e Evropës Perendimore. 
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Burimi:Albiona Mani,2020 

5.1.16. A do ta udhëhqein femra botën në të ardhmen: 

Në figurën (fig:25) tek pyetëja se,a besoni që në të ardhmen femrat do të jenë ato që do të 

udhëheqin botën, ata u përgjigjën se: 68% Sigurisht që Po, 12% Sigurisht që Jo, 18% Nuk e di, 

2% Ndoshta. 

Fig:25. A do ta udhëhqein femra botën në të ardhmen 

 

Burimi:Albiona Mani,2020 
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KAPITULLI VI 

 6. Përfundimi dhe Rekomandimet  

6.1. Përfundimet 

Në fund të këtij punimi mund të vijmë në përfundim se lideshipi mund të definohet si aftësi e 

individit për të ndikuar te njerëzit e tjerë, ashtu që ata të bashkëpunojnë dhe të kontribuojnë për 

përpjekjet e orientuara në realizimin e qëllimeve të organizatës. Ndërsa liderët janë vizionar dhe 

frymëzojnë të tjerët të veprojnë me integritet, janë autentik dhe japin rezultate duke u 

karakterizuar e gjitha me një lider efektiv. 

Viteve të fundit është aktualizuar shumë nocioni lidershipi, ndonëse ai ka qenë i pranishëm 

gjithënjë si koncept dhe kategori sociale qeverisësë. 

Përveq definimit të lidershipit në këtë punim po ashtu mësuam për krakteristikat, tiparet dhe 

stilet e lidershipit, dhe ajo qka është e rëndësishme se përse na duhet neve një lider? Ne 

mendojmë se të udhëhequrit është i rëndësishem.Arsyet pse ne kemi nevojë për lider përputhen 

shumë me funksionet dhe rolet që liderët luajnë dhe me nevojën ose dëshirën për të qenë pjesë e 

grupit. 

Po ashtu gjatë këtij punimi masteri ne hulumtuam për qasjen e femrave në lidership dhe kuptuam 

se si femrat gradualisht qysh nga vitet e më hershme e deri në ditët e sotme kan luftuar për të 

drejtet e tyre, për përfshijnë në të drejtën për të jetuar pa dhunë, skllavëri dhe diskriminim; të 

arsimohen; të posedojnë pronën e tyre;të drejtën  per te votuar; dhe për të fituar një pagë të drejtë 

dhe të barabartë. 

Dhe falë këtij angazhimi të madhë gruaja zë një rol shumë të rendësishëm në ditët e sotme në 

shoqëri. Gratë arrijnë të marrin arsimimin më të mirë dhe zoterojnë një sërë aftësish dhe 

kulaifikimesh që kanë dhënë rezutate të knaqëshme në botën e punës. Po ashtu gratë kanë arritur 

të zënë poste prestigjoze , të drjetojnë si dhe të jenë pjesë e institucioneve shtetrore, ato tani nuk 

ndihen inferior ndaj burrave dhe arrin të marrin vendime të rëndësishme, dhe të jenë presidente 

të një shteti. 

Ne po ashtu kemi bërë krahasimin e femrave të suksesshme në botë dhe atyre në Kosovë, ku 

kemi analizuar biografin e disa femrave me ndikim të madhë në politikë edhe pse lidershipi 
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përfshin gratë në të gjitha fushat por politika është ajo qe luan një rol të rëndësishëm në krijimin 

e shtet formimit tonë. Po ashtu për sa i përket qasjes së femrave në lidrshipin kosovar  në fund të 

këtij punimi mund të vijmë në përfundim se qysh nga paslufta, Kosova ka implementuar ligje, 

rregullore, konventa të ndryshme ndërkombëtare për  avancimin e rolit të femrës si dhe ngritjen e 

përfaqsueshmërisë së femrave kosovare në politikë. Megjithatë, ajo çka shihet në letër, nuk është 

gjithmonë e njëjtë në praktikë. Me gjithë përpjekjet për fuqizimin e femrës në vendimmarrje, kjo 

ende mbetet ndër sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet shoqëria kosovare. Femrave në 

politikën kosovare ende nuk iu besohen poste të larta udhëheqëse, dhe fajtor kryesor për këtë 

janë vetë partitë politike te cilat të shtyra nga mendimi regresiv se zgjedhjet fitohen bindshëm 

vetëm nga meshkujt. 

Përveq politikës pjesmmarrja e grave kosovare ne biznese pra pjesmmarja e tyre ne ndermarresi 

ne disa vende te kosoves le per te deshirua. Ndërmarrësia luan një rol mjaft të rëndësishëm në 

fuqizimin ekonomik të gruas, prandaj dhe gratë sipërmarrëse duhet të inkurajohen dhe të 

përkrahen. Mirëpo rrethanat aktuale në Kosovë në përgjithësi tregojnë se kjo përkrahje është e 

kufizuar për të mos thënë mbetet në nivel simbolik. 

Ndërsa si femrat lidere në Kosovë ne kemi paraqitur biografin e disa femrave të suksesshme në 

Kosovë edhe pse përkunder shumë vështiresive që hasin, femrat në arritjet a tyre ato prap kanë 

arritur që të kenë ndikim të madh në politikën vendore e ato janë:Atifete Jahjaga, Mimoza 

Kusari, Vjosa Osmani dhe Edita Tahri. Kosova posedon edhe shumë femra të suksesshme në 

biznes duke udhëhequr kopani të mëdha, redaksi të gazetarive,kemi femra lidere në 

administrate,në sport,kulturë etj, që japin kontribut të madhë në vendin tonë. 

Kurse si pjesë e rëndësishme e kësaj teme masteri është edhe hulumtimi i bashkangjitur për sa i 

përket asaj se çfarë mendojnë qytetarët e Kosovës per se i përket qasjes së femrave neë lidershim 

dhe nga interpretimi dhe analizimi i grafeve, ne kuptuam se vërtet njerzit dëshirojnë që qasja e 

femrave të jetë më e madhe në lidership,sepse vërtet janë qenje e brishtë dhe mund të kenë 

suksese edhe më të madhë se burrat 
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6.2.Rekomandimet 

Pas gjithë kësaj çka u diskutua më lartë,lirisht mund te themi se  nga hulumtimi dhe rezultatet e 

ketij punimi arrijmë në përfundimin që gratë janë në rrugë të mirë për t’u bërë të suksesshme, për 

të udhëhequr e për të ndërtuar karrierë të suksesshme.  

Pra ne mund të rekomandojmë se: 

• Lideret femra të cilat dëshirojnë të arrijnë suksese të mëdha në të ardhmen duhet që të 

kenë më shumë guximin për të marrë rreziqe në vendimmarrje,sepse mendojmë se në 

përgjithësi femrave u mungon guximi në këtë aspekt. 

• Përfshrja e grave sa më e madhe në lidershipin kosovar do të bënte që të ketë sa më pak 

korrupsion në instotucione, kjo u dëshmu edhe nga ky punim ku të gjithë të anketuarit 

mendojneë se kjo dukuri do të bjer me udheheqjen e femrave. 

• Femrat si qenie e brishtë dhe e ndjeshme mendojmë se ndonjëher duhet që ndjeshmërin e 

tyre t’a përdorin vetëm në raste të domosdoshme, dhe të jenë më rigoroze. 

• Gratë duhet të  informohen për të drejtat që i përkasin dhe duhet që të trajtohen në 

mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim në të gjitha fushat. 

• Të jepet më shumë mbështetje nga institucionet vendore për të promovuar aftësitë në  

vendimmarrje,në perfshirjen e tyre më të lartë nëpër institucione, në krijimin inkurajuese 

për rritjen e pjesëmarrjes së femrave ndërmarrëse në ekonomi duke lehtësuar krijimin e 

ndërmarrjeve të reja dhe subvencionimin e aktiviteteve fillestare të ndërmarrëseve të reja, 

që të kemi sa më shumë femra në udhëheqje. 

• Përveq mbështetjes institucionale mendojmë se gratë duhet të kenë kryesisht mbështetje 

morale edhe në shoqërinë tonë, nga familja dhe miqtë, spepse ato përballen me sfida të 

shumta. 
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Shtojca 

Pytësori 

Përshëndetje   I / E nderuar,   

Unë po zhvillojë një anketim me disa persona për të kuptuar se cili është Roli i gruas në 

Republikën e Kosovës për sa i përket qasjes së saj në lidership apo në udhëheqje.Ky pytesor i’u 

dedikohet të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe ky pytësor  do të shërbej 

ekskluzivisht për qëllime studimore dhe për realizimin e temës së masterit.Ju jeni përzgjedhur si 

një person që mund të ndihmoni  këtij punimi që sa më mirë të mund ti njihemi se cilat janë 

problemet dhe sfidat që përballen femart në udhëheqje apo qasaja e saj në lidership. 

 

Ju lutem të lexoni me kujdes dhe të plotësoni me “X” përgjigjet që konsideroni se janë të sakta. 

Gjinia: 

a)Femer 

b)Mashkull 

 

1.Në cilën grup-mosh bëni pjesë? 

a) Mbi 18 vjeq                                                       

b) 21-30 vjeq                                                        

c) 31-40 vjeq                                                         

d) 41-50 vjeq                                                         

 e)Mbi 51 vjeq 

 

2.Cili është profesioni i juaj?           
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3.Cili është niveli i juaj Arsimor?  

a) Student Bacelor                              

b) Student Master                               

c) Student Ph.D  

d) Shkolla Fillore                       

e) Shkolla e Mesme                    

f) Shkolla e Lartë                    

g) Diplomim Universitar        

h) Diplomim Master              

i) I/E Doktoruar        

 

 4.A duhet që fermat të kenë qasje të barabart me meshkujt në lidership apo në udheheqjet 

e larta menaxheriale? 

a)Po duhet të jenë të barabart 

b)Jo nuk duhet të jenë të barabart 

c)Duhet të jenë 50-50 

b)I/E pa sigurt 

d) Nuk kam përgjigjëje 

 

5.Opinioni juaj, a mendoni  se burrat apo gratë janë  liderë  më të mirë? 

a)Burrat janë në përgjithësi më të mirë në lidership. 

b)Gratë janë në përgjithesi më të mira në lidership. 

c)Në përgjithësi edhe burrat edhe gratë janë njësojë në lidership. 
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d)Nuk e di/ Nuk kam përgjigjëje. 

 

6.A mendoni, se gratë janë mjaftueshëm të përfshira në lidershipin e vendit tonë? 

a)Po 

b)Jo 

c)Nuk jam i informuar 

Tjetër. 

 

7.A mendoni, se gratë janë të diskriminuar nga gjinia mashkullore për sa i përket 

përfshirjes së tyre në lidership? 

a)Po,janë të diskriminuara. 

b)Jo,nuk janë të diskriminuar 

c)Nuk e di 

Tjetër. 

 

8.Në cilat fusha mendoni që janë të përfshira gratë për sa i përket pozicionit si ekzekutive 

në Kosovë? 

a)Në fushën politike 

b)Biznes start-up 

c)Në fusha menaxheriale 

d)Në administrata 

e)Në gjygjësorë 

f)Në arsim 
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Tjetër. 

9. Cilat nga cilësitë e mëposhtme, sipas mendimit tuaj, janë karakteristike për gratë që 

mbajnë pozicione ekzekutive apo udheheqese? 

a) Aftësia e lidershipit 

b)Vetebesimi 

c) Ndershmëria 

d) Komunikimi i lehtë 

e) Aftësi në planifikimin srategjik 

f)Aftësi të mira analitike 

g) Profesionalizmi 

 

10.A mandoni se barazia gjinore përmirëson performancën e organizatave dhe shoqërive të 

cilave ato iu shërbejnë. 

a)Po 

b)Jo 

c)Ndoshta 

d)I/E pasigurt 

Tjetër. 

 

11.Nëse do të zgjidhnit, do të pëlqenit një drejtues burrë apo grua? 

a)Do të më pëlqente një drejtues mashkull 

b)Do të më pëlqente një drejtuese femër 

c)S’ka rëndësi 
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d)I / E pa sigurt 

Tjetër. 

 

12.A mendoni se femrat në krahasim me meshkujt për shkakë të nivelit më të lartë të 

intelgjencës emocionale është një faktor që mund të ndikojë  në suksesin e tyre në misionin 

e lidershipit? 

a)Po 

b)Jo 

c)I/E pa sigurt 

d)Nuk jam e informuar 

Tjeter. 

 

 

13.A mendoni se nëse në ekzekutiv është një person i gjinis femrore do të kishte më pak 

korrupsin në atë vend? 

a)Po 

b)Jo 

c)Nuk e di 

d)I/E pa sigurt 

Tjeter. 

 

14.A mendoni se duhet që ligji,njësoj si në vendet e Evropës t’u garantoj femrave një vend 

në udhëheqje shtetërore, apo nëpër bordet e kompanive ? 

a)Pa dyshim që po 
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b)Padyshim që jo 

c)Nuk e di 

d)I/E pasigurt 

15. A besoni që në të ardhmen femrat do të jenë ato që do të udhëheqin botën? 

a)Sigurisht qe po 

b)Sigurisht qe jo 

c)I/E pa sigurt 

b)Nuk e di 

Tjeter 

 

 

 


