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Qëllimi 

i

Studimit

Studimi vë në pah këtë problem dhe sugjeron konkretisht ndryshime ligjore dhe angazhime politike të
nevojshme

Në vendin tonë nuk bëhet punë e mjaftueshme për ta luftuar këtë fenomen që media audiovizive pasqyron: 
politika në vend duhet të marrë përsipër pjesën e vet në këtë drejtim

Lufta kundër seksizmit është pjesë e detyrimit pozitiv të shtetit për të garantuar të drejtat e njeriut, barazinë 
gjinore dhe për të parandaluar dhunën ndaj grave dhe vajzave

Media audiovizive shfaq jo rrallë ‘seksizmin", një fenomen mjaft negativ që cënon thelbësisht dinjitetin njerëzor 
dhe me pasoja të rënda themelore për shoqërinë në tërësi

Media (edhe ajo audiovizive), formëson drejtpërdrejt ose jo kulturën, perceptimet dhe qëndrimet njerëzore

Barazia gjinore, dhe seksizmi në media, dimensione me rëndësi në këtë drejtim

Respekti, ruajtja e garantimi i dinjitetit të qenies njerëzore, çështje themelore përpjekje në fusha të ndryshme, 
përfshirë atë ligjore



“Seksizëm” 
është:

çdo akt, veprim, gjest, përfaqësim vizual, fjalë të shkruara ose të thëna në median 
audiovizive, praktika ose sjellje të bazuara në idenë se një person ose grup 
personash është inferior për shkak të gjinisë, 

që ndodh në sferën publike ose private, online ose offline, 

me efekt dhe 
qëllim 

dhunimin e dinjitetit të njeriut, të drejtat dhe liritë themelore të një personi apo 
grupi personash, shtetas shqiptarë, të huaj apo pa shtetësi, 

që rezulton 
në 

dëm ose vuajtje fizike, seksuale, psikologjike ose socio-ekonomike ndaj një personi 
apo grupi personash, shtetas shqiptarë, të huaj apo pa shtetësi 

ose që krijon 
apo ushqen 

krijimin e një mjedisi që ngjall frikë, armiqësor, degradues, fyes ose poshtërues, 
ose ushqen apo synon ruajtjen dhe përforcimin e stereotipeve gjinore. 



Seksizmi, formë e 

diskriminimit gjinor



Pse duhet adresuar ‘seksizmi në
median audiovizive’
Ndërhyrje ligjore



Ndikimi i
sjelljeve
seksiste në
nivelin e
dhunës me
bazë gjinore



• pasqyron stereotipe gjinore, pabarazi gjinore, 
seksizëm dhe dhunë (kryesisht ndaj grave 
dhe vajzave)

• pasqyron sjellje, komente, shaka seksiste
• shquan gratë e vajzat kryesisht në mënyrë

seksuale, të seksualizuar e të radikalizuar, 
• paraqet në mënyrë seksuale, të seksualizuar

e të radikalizuar,, në reklama, filma, 
television, lojra video apo materiale
pornografike (kryesisht gratë e vajzat)

• raporton në mënyrë derogative apo 
minimizuese përmes veshjeve dhe sjelljes më
shumë se sa përmes diskutimeve të
balancuara dhe informuese për mendimet
dhe pikëpamjet e tyre (kryesisht gratë e 
vajzat)

• paraqet imazhet e grave/vajzave dhe
burrave/djemve në media përmes roleve
sterotipike të tyre në komunitet e familje

• riprodhon sterotipet gjinore në rastet e 
viktimave të dhunës me bazë gjinore

• paraqet përfaqësim të pabalancuar dhe
mungesë të dukshme të pjesëmarrjes së
grave/vajzave në rolet profesionale dhe
informuese apo formuese të opinionit publik
si eksperte, komentuese, opinioniste, analiste

• përdor një gjuhë urrejtjeje seksiste, ose
veprime fyese dhe kërcënuese

• paraqet kryesisht gratë e vajzat përmes
abuzimit seksual ose dhunës, përdhunimit
ose veprimeve vdekjeprurëse

Media audiovizive
here pas here

• jane poshtëruese 
• përulin kryesisht gratë e vajzat
• paraqesin kryesisht gratë e vajzat

në mënyrë objektifikuese
• ulin vetëvlerësimin kryesisht të

grave e vajzave për vendin dhe
rolin që kanë në jetën private e
publike

Të cilat
• dëmtime fizike, seksuale, 

psikologjike ose socio-ekonomike
• pamundësojnë fuqizimin dhe 

përparimin e grupeve shoqërore, 
sidomos të grave dhe vajzave, e

• si rrjedhojë, pamundësojnë
fuqizimin dhe përparimin të
shoqërisë në tërësi

Këto qasje 
mediatike mund të 

ushqejnë 

Problemi



Problemi: Seksizmi në median audiovizive në vendin tonë

të ftuar në programet e 
monitoruara (mars-qershor

2021):

74% burra/djem - 26% gra/vajza

në 15% të rasteve u është dhënë
mundësia për të folur vajzave

apo grave

Gratë përbëjnë grupin më të
madh të prekur nga fjalime me 
gjuhë urrejtje, seksiste apo 
diskriminuese në përgjithësi

• 68% të rasteve të mediave të
monitoruara në vitin 2020 

• 93% në mars-qershor 2021

Pabarazia gjinore nuk trajtohet
në temat e lajmeve dhe ka 

mungesë të perspektivës gjinore
në trajtimin e lajmeve nga të

gjitha fushat.

Seksualizimi i figurës së
grave/vajzave, si p.sh. është
mjaft i pranishëm në
televizionet shqiptare

• nëpërmjet moderatoreve të
programeve sportive ose edhe
programeve

Gratë më pak të pranishme në
institucionet rregullatore të medias 
audiovizive: 

• 100% e Drejtuesve të RTHSsë që nga 1938-vijim -
burra

• Këshilli Drejtues i RTSH, 2007-2012 nuk kishte gra, 
aktualisht 1/11 18% janë gra/vajza



Problemi: Seksizmi në median audiovizive në vendin tonë

AMA ndryshime positive: 

• dominancë burrash/djemsh historikisht: 
86% burra/djem

• aktualisht 4/7 gra - 57% gra/vajza dhe 42% 
burra/djem

7% e Qendrës Kombëtare të
Kinematografisë, që nga themelimi i

saj, janë gra

Indeksi i parë i INSTAT për Barazinë
Gjinore, sipas Indeksit Gjinor EIGPA:

• njeh median në domenin e pushtetit social të
pushtetit

• identifikon se përfaqësimi në organet e medias 
po vonon progresin në fuqinë politike dhe
ekonomike

Licensimi dhe transmetimi audioviziv:

• Nuk ka kritere programore sipas gjinisë për licencimin e mediave

• Institucionet rregullatore të medias audiovizive në Shqipëri nuk
përgatisin studime apo raporte mbi barazinë gjinore në median 
audiovizive apo studime/raporte lidhur me median gjinore. 

• Nuk është i mundur ligjërisht hetimi ex officio për rastet e seksizmit në
mediat audiovizive. 

• Nuk ka asnjë parashikim ligjor që përcakton sanksione për seksizmin
në mediat audiovizive. 



‘Seksizmi në media’ në kuadrin 
rregullator ndërkombëtar dhe BE



Seksizmi ndaj grave e vajzave: aspekt i
thelluar i stereotipeve gjinore

OKB

• Konventa e Kombeve të
Bashkuara për Eliminimin e të
gjitha Formave të
Diskriminimit ndaj Grave 
(CEDAW)

Këshilli i Evropës

• Konventa e Këshillit të Evropës
për Parandalimin dhe Luftimin
e Dhunës ndaj Grave dhe
Dhunës në Familje (Konventa e 
Stambollit)



O
K

B
1995, Platforma e Veprimit të

Pekin: thirrje qeverive, 
masmedias, sektorit privat

dhe organizatave joqeveritare
të

(i) rrisin pjesëmarrjen dhe aksesin e grave në
shprehje dhe vendimmarrje në dhe përmes

medias,

(ii) promovojnë një portretizim të balancuar
dhe jo stereotip të grave në media

OZHQ nr. 5

OSHC e shoqatat profesionale të medias u 
inkurajuan të krijojnë grupe të vëzhgimit të

medias për të monitoruar median

OSHC të konsultohen me median për të
siguruar që nevojat dhe shqetësimet e grave 

pasqyrohen siç duhet në media

UNESCO (2006, 2012)
treguesit e barazisë gjinore në raportim e 

fushën e medias



Rekomandimi
(2019)1 
Komiteti i
Ministrave
thekson se 
seksizmi në
media shfaqet
përmes:

Shquarjes seksuale, të seksualizuar dhe të radikalizuar i dhe të objektifikuar të grave,
vajzave, burrave e djemve, sa në reklama, filma, television, lojra video dhe materiale
pornografike;

Raportimit derogativ apo minimizues për paraqitjen e jashtme të grve e vajzave,
veshjet e tyre dhe sjelljes më shumë se sa përmes diskutimeve të balancuara dhe
informative për mendimet dhe pikëpamjet e tyre;

Paraqitjen e imazheve të grave e burrave në media përmes roleve sterotip të tyre
në komunitet e familje;

Riprodhimin e sterotipeve gjinore në rastet e viktimave të dhunës me bazë gjinore;

Përfaqësim të pabalancuar dhe mungesë të dukshme të pjesëmarrjes së grave në
role profesionale dhe informative si eksperte, komentuese, opinioniste, analiste,

etj

Këshilli i Evropës



Rekomandimi
CM/Rec(2017)9 
i Komitetit të
Ministrave për
barazinë gjinore
në sektorin
audioviziv

I. Rishikim i legjislacionit, rregulloreve dhe politikave

II. Grumbullim, monitorim dhe publikim i të dhënave

III. Mbështetje e kërkimit

IV. Inkurajim i zhvillimit të vazhdueshëm të edukimit mediatik

V. Rritje e proceseve të llogaridhënies

+ tregues performance 

Këshilli i Evropës



Acquis e BE për luftën kundër seksizmit në media

15

Traktate

• Traktaki për Bashkimin Evropian (TEU)- neni 2+3 

• Traktati për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU), neni 8, 10, 19 + 157

• Karta e të Drejtave Themelore të BE, pjesë e Traktatit të Lisbonës, neni 20,21, 23+31 

Deklarata

• e Trios së Presidencës së BE-së të korrikut 2017 nga Estonia, Bullgaria dhe Austria për barazinë midis grave dhe burrave

• e OKB-së e vitit 1993 për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave

• e Pekinit dhe Platformës për Veprim të miratuar nga Konferenca e Katërt Botërore për Gratë e 15 shtator 1995, dhe dokumentet pasuese të rezultateve të
miratuara në Kombet e Bashkuara Pekin +5 (2000), Pekin +10 (2005), Pekin +15 (2010) dhe Pekin +20 (2015), si dhe Konventën për Eliminimin e të Gjitha
Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) dhe Protokollin e saj Fakultativ

Rregullore e udhëzues:

• Rregullore e Stafit të Zyrtarëve dhe Kushtet e Punësimit të Nëpunësve të tjerë të Bashkimit Evropian, neni 12a

• Udhëzues për deputetët e Parlamentit Evropian i titulluar “Zero ngacmime në vendin e punës”, shtator 2017, dhe Plani i veprimit të administratës së
Parlamentit për këtë çështje thelbësore

• Rregulli 123 (2) dhe (4) i Rregullores së Punës

Konventa e Stambollit



Rezoluta të
Parlamentit
Evropian

20.09.2001 Mbi ngacmimin në vendin e punës

26.11.2009 Për eliminimin e dhunës ndaj grave 

5.04.2011 Mbi prioritetet dhe përvijimin e një kuadri të ri të politikës së BE-së për të luftuar
dhunën ndaj grave 
15.12.2011 Mbi rishikimin afatmesëm të strategjisë evropiane 2007-2012 për shëndetin dhe
sigurinë në punë
25.02.2014 Rekomandime për Komisionin për luftën kundër dhunës ndaj grave dhe Vlerësimin e 
Vlerës së Shtuar Evropiane
11. 2013 dhe 24.11.2016 Për aderimin e BE-së në Konventën e Stambollit për parandalimin dhe
luftimin e dhunës ndaj grave
14.03.2017 Për barazinë midis grave dhe burrave në Bashkimin Evropian

10.03.2015 Mbi progresin në barazinë midis grave dhe burrave në Bashkimin Evropian

24.10.2017 Për masa legjitime për të mbrojtur sinjalizuesit që veprojnë në interes të publikut kur
zbulojnë informacionin konfidencial të kompanive dhe organeve publike

16

Acquis e BE për luftën kundër seksizmit në 
media



Direktiv
a të KE-
së

Direktiva 2006/54/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 5 korrikut 2006 Mbi zbatimin e parimit të
mundësive të barabarta dhe trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në çështjet e punësimit dhe
profesionit

Direktiva e Këshillit 2004/113/KE e datës 13 dhjetor 2004 që zbaton parimin e trajtimit të barabartë midis 
burrave dhe grave në aksesin dhe furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, e cila përcakton dhe dënon
ngacmimin dhe ngacmimin seksual

Direktiva 2012/29/BE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e datës 25 tetor 2012 për vendosjen e standardeve
minimale për të drejtat, mbështetjen dhe mbrojtjen e viktimave të krimit dhe që zëvendëson Vendimin
Kuadër të Këshillit 2001/220/JHA (Direktiva për të Drejtat e Viktimave)

Direktiva 2006/54/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 5 korrik 2006 mbi zbatimin e parimit të
mundësive të barabarta dhe trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në çështjet e punësimit dhe
profesionit

Direktiva 2010/13/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 10 mars 2010 “Për bashkërendimin e disa
dispozitave të përcaktuara me ligj, rregullore ose veprim administrativ në Shtetet Anëtare në lidhje me 
ofrimin e shërbimeve mediatike audiovizive (Direktiva për Shërbimet Mediatike Audiovizuale) e amenduar
nga Direktiva (EU) 2018/1808

17

Acquis e BE për luftën kundër seksizmit në media

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vktv9ux1kapm


Rezoluta e PE-së e 17 prillit 2018 Për barazinë gjinore në sektorin e medias në BE (2017/2210(INI))

• thirrje Shteteve Anëtare të promovojnë barazinë gjinore në

mediat publike

• ndalohet diskriminimi me bazë seksi në media, dhe vihet në

vëmendje se liria e shprehjes së medias dhe ajo editoriale nuk

mund të shërbejnë për të inkurajuar ose legjitimuar portretizimet

degraduese të grave e vajzave. 

• Sipas Rezolutës ka disa fenomene shoqërore që janë shqetësuese

për shoqërinë, si p.sh.:

- përmbajtja mediatike e dhunshme dhe seksiste;

- komunikime komerciale audiovizive që shkaktojnë dëme psikologjike ose fizike, apo edhe

çrregullime të të ngrënit si anoreksia, veçanërisht tek vajzat dhe gratë e reja;

- portretizime seksiste dhe diskriminuese, me bazë gjinore;

- dhuna, ngacmimi kibernetik;

- gjuha e urrejtjes dhe dhuna e motivuar nga gjinia, identiteti gjinor, shprehja gjinore, 

orientimi seksual ose karakteristikat seksuale të një personi;

- informacione e reklama lidhur me planifikimin familjar, të drejtat seksuale dhe

riprodhuese, shëndetin e nënës dhe fëmijës dhe edukimin, t'u drejtohen sa

garve/vajzave aq edhe burrave e djemve;

• Rezoluta i ofron shteteve anëtare disa rekomandime, si:

- trajnimi profesional dhe aktivitete edukimit si një mënyrë për të
luftuar diskriminimin dhe për të promovuar barazinë gjinore;

- masa të buta si plane veprimi ose miratim udhëzuesish që të kenë
barazinë gjinore në themel

- miratimin e akteve rregullatore për median në përmbajtje të së cilës
t’i kërkohet që të portretizojë gratë e vajzat pa stereotipe, apo edhe
që të parashikojnë marrjen e masave ndaj media që ka përmbajtje
seksiste deri në heqjen ose pezullimin e ushtrimit të aktivitetit

- monitorimin e zbatimit të rregullave për një media që nuk adreson
gratë e vajzat përmes sterotipat, sa nga OJFtë aq edhe nga
institucionet e specializuara në vend për ët drejtat e njeriut apo 
edhe barazinë gjinore;

- barazia gjinore të pasqyrohet në modulet mësimore në kurset

universitare dhe pasuniversitare të gazetarisë dhe komunikimit; etj

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2210(INI)


Direktiva 2010/13/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 10 mars 2010 “Për
bashkërendimin e disa dispozitave të përcaktuara me ligj, rregullore ose veprim administrativ në
Shtetet Anëtare në lidhje me ofrimin e shërbimeve mediatike audiovizive” e amenduar nga Direktiva
(BE) 2018/1808

Shtetet Anëtare sigurojnë me mjetet e 
duhura që shërbimet e medias 

audiovizive të ofruara nga ofruesit e 
shërbimeve mediatike nën juridiksionin

e tyre të mos përmbajnë asnjë nxitje
urrejtjeje të bazuar në racë, seks, fe ose

kombësi: Neni 6

Komunikimet komerciale audiovizive
nuk duhet të: Neni 9

• (i) paragjykojnë respektin për dinjitetin njerëzor

• (ii) përfshijnë ose promovojnë çdo diskriminim të
bazuar në seks, origjinë racore ose etnike, 
kombësi, fe ose besim, paaftësi, moshë ose
orientim seksual;

• (iii) inkurajojnë sjellje të dëmshme për shëndetin 
ose sigurinë;

• (iv) të inkurajojë sjelljen jashtëzakonisht të 
dëmshme për mbrojtjen e mjedisit;

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vktv9ux1kapm


‘Seksizmi në media’ në kuadrin 
rregullator të vendeve të tjera



Kosovë

• Ligji nr. 04/L-44 për Komisionin e pavarur për media

• ndalon diskriminimin në baza gjinore në komunikimet audiovizive komerciale 

Austri

• Ligji për Shërbimet Mediatike Audiovizive + Ligji për Korporatën Austriake të
Transmetimeve (ORF) 

• ndalojnë reklamimin seksist apo "komunikimet tregtare" me bazë diskriminimin gjinor

• 2011: Bord këshillimor për anti-seksizmin, pjesë e Këshillit të Reklamave Austriak, me 
përfaqësi gjinore, për të luftuar reklamat diskriminuese gjinore dhe rritur ndërgjegjësimin
e industrisë së reklamave për një portretizimin jodiskriminues gjinor

• Nisma: “Reklamimi i Çmimeve Gjinore” që nderon me cmim prodhimet reklamuese të
ndjeshme gjinore (TV, radio ose shtyp)



Itali

•2013, MM për garantimin e mosdiskriminit gjinor në reclama

•2021 - pjesë e një dekreti për transportin dhe infrastrukturën, ndalimi i reklamave dhe i të gjitha formave të transportit që janë
degraduese e poshtëruese për gratë dhe përjetësojnë stereotipe gjinore

Kroacia

•Ligji për Barazinë Gjinore, 2008 

•nen i veçantë për rregullimin e barazisë gjinore në media - neni 16

•detyrime specifike për miratimin e akteve vetërregulluese për disa kategori të organeve publike dhe shoqërive tregtare - neni
11

•ndalon paraqitjen publike të grave ose burrave në një mënyrë ofenduese, degraduese ose poshtëruese në lidhje me seksin ose
orientimin e tyre seksual + sanksione për shkeljen e kësaj dispozite me gjobë

•Ligji për median 

•ndalon transmetimin e përmbajtjes programore që promovon ose mbron pabarazi ose pabarazi gjinore ose të tjera në bazë të
orientimit seksual

•Ligji për Median Elektronike

•ndalon diskriminimin dhe përhapjen e urrejtjes me bazë gjinore në përmbajtjen programore, si dhe diskriminimin gjinor
përmes reklamave televizive dhe telemarketingut. 

•Këshilli për Mediat Elektronike miraton mbështetje financiare transmetuesve televizivë dhe/ose radio bazuar në barazinë gjinore



• Franca 
• Ligji nr. 86-1067 për Lirinë e Komunikimit

• dispozita për respektimin e dinjitetit njerëzor, diversitetit dhe të drejtave të grave

• ligji nr. 2006-396 i vitit 2006 
• dispozitë që ndalon diskriminimin në fushën e mediave audiovizive

• Dekreti nr. 92-280 
• botuesit e shërbimeve me karakter reklamues duhet të respektojnë dinjitetin dhe parimin e mosdiskriminimit midis burrave dhe grave 

• ligji i 2014 për barazinë reale
• Autoriteti Francez i Transmetimit (CSA) siguron një përfaqësim të drejtë të grave + monitoron radion dhe programet televizive + 

këshillon dhe ndëshkon si mediat publike, ashtu edhe ato private që nuk respektojnë ligjin në lidhje me përfaqësimin e duhur të grave

• 2017 – u shtua monitorimi për reklamat për të garantuar përfaqësim dhe paraqitje pa diskriminim gjinor në to

• Spanjë
• ligji 3/2007, ‘Për barazi efektive të grave dhe burrave’ 

• masa për promovimin e barazisë në media, që imazhi i paraqitur i grave dhe burrave të jetë plural dhe jostereotipizues, duke shmangur
çdo formë diskriminimi

• Për mediat në pronësi publike (Radio Televisión Española, Agencia Efe): pasqyrim në mënyrë të përshtatshme të pranisë së grave dhe
vajzave në jetën shoqërore, përdorur gjuhë gjithëpërfshirëse dhe bashkëpunuar në promovimin e barazisë midis grave dhe burrave në
media

• Ligji i Përgjithshëm për Reklamat
• Të paligjshme reklamat që cenojnë dinjitetin e gruas, kanë stereotipe ose përdorin trupin e femrës si joshje pa asnjë lidhje me produktin

e reklamuar + instrumente kontrolli + masa për shmangien e reklamave seksiste



• Bullgari
• ligji për Radion dhe Televizionin

• ndalon disa lloje të përmbajtjes reklamuese

• komunikimet tregtare nuk duhet të cenojnë dinjitetin njerëzor, apo të përfshijnë ose promovojnë diskriminimin mbi baza të
tilla si gjinia, 

• detyrime etike të ofruesve të shërbimeve mediatike

• Gjermani
• ligji i përgjithshëm për konkurrencën rregullojnë përmbajtjen e reklamave seksiste

• Ligji i konkurrencës

• reklamave diskriminuese që degradojnë personat ose grupet për arsye përfshirë gjininë

• Ligji kundër konkurrencës së pandershme i vitit 2004 

• fushata e padrejtë reklamuese, që përfshin reklamat e papërshtatshme dhe diskriminuese.

• Akti i Përgjithshëm i Trajtimit të Barabartë, 2006, përfshin Direktivat e BE-së 2002/73/EC, 76/207/EEC dhe 2004/113/EC, parandalon
dhe eliminon diskriminimin, ndër të tjera, në bazë të gjinisë dhe orientimit seksual



Sugjerime për ndryshime ligjore
Ndërsa kuadri politik në vend e trajton barazinë gjinore si çështje parësore politike, 
trajtimi i sekzismit në media në këtë kuadër është i pamjaftueshën, pothuaj anemik



Ndryshimet ligjore të sugjeruara:

Kuadri 
rregullator 

–

nevojë për 
ndryshim

ligji nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Kodi i Transmetimit për mediat audiovizive

ligji nr. 8096, datë 21.03.1996 “Për 
kinematografinë”, i ndryshuar

ligji nr. 10221, datë 04.02.2010 "Për 
mbrojtjen nga diskriminimi", i ndryshuar, si 

dhe

ligji nr. 9970, datë 24.7.2008 "Për Barazinë 
Gjinore në Shoqëri"

ligji nr. 10 019, datë 29.12.2008 “Kodi 
zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i

ndryshuar



Ligji nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar

• Sugjerohet të: 
• përfshihet përkufizimi i ‘seksizëm në media’
• parashikohet parimi i barazisë dhe mosdiskriminimit gjinor në median audio-

vizive
• parashikohet përfaqësia gjinore në AMA dhe Këshillin e Ankesave – në

përputhje me ligjin për Barazinë Gjinore
• parashikohet një rregullim i seksizmit në media në Kodet e Sjelljes dhe të

Transmetimit 
• shtohen disa detyrime për ofruesit e shërbimeve mediatike audiovizive lidhur 

me transmetimin e programeve me përmbajtje 
• parashikohen disa rregullime për komunikimet me natyrë tregtare
• shtohen sanksionet për mosrespektim të rregullave për seksizmin në media 



Ligji nr. 8096, datë 21.03.1996 “Për kinematografinë”, i 
ndryshuar

• Garantim i përfshirjes së secilës gjini në organzimin e punës, si 
shpërndarje e fondeve, miratimi i projekteve, etj

• Këshillat miratues të projekteve, komisionet,  me përfaqësi gjinore

• Jo mbështetje  financiarisht e projektet  filmike,  që  provokojnë 
urrejtjen sociale, racore ose çdo formë tjetër diskriminimi, përfshirë
atë me bazë gjinore dhe qasje seksiste

• Prezantimet për fitimin e projekteve nga  aplikantët të përfshijnë
edhe prezantimin e aspekteve gjinore



Ligj nr. 10221, datë 04.02.2010 "Për mbrojtjen nga 
diskriminimi", i ndryshuar

• Të përfshijë përkufizimin e ‘seksizmi në media’

• Reklamat diskriminuese të kenë qartazi të ndaluar ato që kanë qasje
seksiste

• Barazia gjinore efektive në shërbimet mediatike 

• Parashikohet hetimi ex officio për rastet mediatike e publike të 
seksizmit në media

• Zhvillimi i aktiviteteve të ndërgjegjësimit dhe edukimit për ndalimin e 
seksizmit në median audiovizive

• Detyrimi që operatorët audio-vizivë të mos shfaqin sjellje apo 
mosveprime të natyrës seksiste në median e tyre



Ligji nr.9970, datë 24.7.2008 “Për barazinë gjinore
në shoqëri”

• Mbrojtja për shkak seksi
• Operatorët e medias audiovizive të shtohen në tërësinë e subjekteve që

kanë të përcaktuara përgjegjësitë
• Përfaqësimi i barabartë gjinor edhe në organe drejtuese të medias 

audiovizive, përfshirë kinematografinë si dhe punonjësit në tërësi në 
operatorët e mediave audiovizive

• Përfshihet përkufizimi i seksizmit në media
• 30 për qind të secilës gjini në organet drejtuese, administruese të medias 

së shkruar dhe audiovizive, përfshirë atë online
• Kuptimi i barazisë gjinore në media zgjerohet për të përfshirë aspekte të

seksizmit në media
• Sanksione për cenim të rregullave të barazisë gjinore në media



Ligj nr. 10 019, datë 29.12.2008 “Kodi zgjedhor i 
Republikës së shqipërisë”, i ndryshuar 

• Ndalimi i reklamave apo fushatave zgjedhore, që pasqyrojnë sjellje
seksiste, objektifikuese, stereotipizuese, degraduese ose fyese të
kandidatëve apo cilitdo personi të përfshirë, apo që pasqyrohet
përmes tyre.



Ligj nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”

• Parimet e statistikave zyrtare të përfshijnë barazinë gjinore



Sugjerim për një draft-Rezolutë të Kuvendit
• Të vlerësohet se media audiovizive ka një rol të jashtëzakonshëm në formimin shoqëror, si dhe kontributi i qenësishëm i saj për të garantuar barazinë 

ndërmjet grave dhe burrave dhe për të parandaluar çdo diskriminim,

• Të vihet në pah se stereotipet gjinore në median audiovizive mund të çojnë drejt një mjedisi social negativ për gratë e vajzat, dhe mund të 
kontribuojnë në diskriminimin gjinor e sjellin dëme të rënda, madje edhe për jetën në raste ekstreme.

• Të vihet në vëmendje se gratë e vajzat në media përbëjnë një fuqi punëtore të konsiderueshme, por ende janë të nënpërfaqësuara në pozicionet
drejtuese dhe të nivelit të lartë në median audiovizive.

• Të bëhen publike treguesit e nënpërfaqësimit të grave e vajzave në median audiovizive, në pozicione të nivelit të lartë strategjik, operacional dhe 
ekzekutiv, si edhe në borde apo komisione të sektorit.

• Të vihet në pah që nuk ka vëmendje në fushën e statistikave për gratë e vajzat në median audiovizive.

• Të bëhet thirrje për të gjitha mediat audiovizive që të zhvillojnë masa nxitëse për përfaqësimin e barabartë të grave/vajzave dhe burrave në pozicione  
vendimmarrëse dhe të monitorohen ato efektivisht. 

• Të bëhet thirrje që gratë e vajzat në median audiovizive të kenë një angazhim pune në format tipike të punësimit përmes kontratave të rregullta.

• Të vihet në vëmendje nevoja për mos objektifikimin e grave e vajzave në median audiovizive.

• Të  vlerësohet dhe theksohet roli i organizatave jofitimprurëse në fushën e medias për nxitjen e respektit maksimal për dinjitetin personal dhe 
cilësinë profesionale.

• Të dënohet shfaqja e gjuhës apo ngacmimeve seksuale dhe llojeve të tjera të abuzimit, dhe inkurajohen kompanitë e mediave që të krijojnë mjedise 
të sigurta që i përgjigjen çdo rasti ngacmimi.

• Të dënohen sulmet kundër gazetareve gra/vajza që raportojnë për çështje të mëdha politike dhe kriminale, dhe të përforcohen përpjekjet për të 
garantuar mbrojtjen dhe sigurinë e të gjithë gazetarëve.

• Të nxitet dhe mirëpritet përforcimi i masave ligjore e politike për luftën kundër seksizmit në media.



Ju faleminderit!


