“Sigurimi i kushteve të duhura të
punës për gratë punëtore në
fabrikat e veshjeve dhe këpucëve
në Shqipëri”

Që prej viti 2017 Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”, përmes
mbështetjes së Olof Palme International Center dhe përmes
mbështetjes financiare të Qeverisë Suedeze ka zbatuar një projekt
shumë të rëndësishëm me një ndikim të madh në Shoqërinë
Shqiptare, atë të "Sigurimit të kushteve të duhura të punës për gratë
që punojnë në fabrikat e veshjeve dhe këpucëve në Shqipëri”.
GADC ka ngritur zërin në seanca dëgjimore, aktivitete publike dhe në
media për të ndërgjegjësuar gratë e vajzat punonjëse në industrinë e
veshjeve dhe këpucëve si dhe ka promovuar respektimin e
standardeve ndërkombëtare të punës në këto industri që operojnë
prej vitesh tashmë në Shqipëri.

Gjatë këtyre viteve GADC ka:
• Ndërtuar aleanca, ura komunikimi mes Inspektoriatit Shtetëror të Punës, Avokatit të Popullit e
Komisonerit Anti Diskiminim. Këto ura komunikimi janë intensifikuar gjithnjë e më shumë, duke
u përkthyer në bashkëpunim, aktivizim në shumë se 12 tryeza të rrumbullakëta, 5 konferenca
kombëtare, ku gjerësisht është folur për realitetin e këtij sektori si dhe dalja me raporte dhe
rekomandime.

• Rritur kapacitetet e mbi 2000 grave mbi të drejtat e tyre në vendin e punës përmes trajnimeve e
takimeve të vazhdueshme ku është dhënë informacion i intensifikuar mbi legjislacionin shqiptarë
dhe Kodin e Punës, sigurine dhe shendetin ne pune
• Organizuar mbi 10 fushata ndërgjegjësuese me në fokus të drejtat e grave në vendin e punës.

• Fushatë e pandërprerë e numrit të gjelbër pa pagesë 08001818, në media sociale, radio e terren.
• Monitoruar dhe Advokuar në lidhje me çështjen e të drejtave të grave në tregun e punës.
• Dhënë kontributin e saj përmes artikujve, deklaratave dhe daljeve në media.

Çfarë thonë gratë në fasoneri kur ne bisedojmë me to:
•
•
•
•
•
•
•

Paguhemi pak;
Nuk paguhemi në kohë;
Ndihemi të diskriminuara;
Nuk ka siguri në vendin e punës;
Nuk kemi informacion sa i përket Kodit të Punës;
Kemi frikë të sëmuremi se humbasim vendin e punës;
Nuk paguhen lejet e shtatëzanisë apo ato vjetore.

Çfarë bëri GADC?
• GADC ishte e para që ngriti zërin në lidhje me çështjet dhe synoi në
rritjen e ndërgjegjësimit të Inspektorëve të Punës duke u bërë
kështu ura e parë e komunikimit me Komisionerin për Mbrojtjen nga
Diskriminimi dhe Inspektoriatin.
• U ndërmorën fushata ndërgjegjësimi me punonjëset e fasonerive sa
I përket të drejtave të tyre dhe përgjegjësive të punëdhënësve.
Fushata në terren me grupe por edhe individuale.
• Në vitin 2018 u lançoi numri i gjelbër pa pagesë 08001818 në të cilin
gratë dhe vajzat të kenë mundësinë e denoncimit të rasteve kur
atyre ju shkelen të drejtat në punë.
• I rëndësishëm ishte shumë dhe marrëveshja qe GADC lidhi me
Inspketoriatin në vitin 2019 për bashkëpunim të vazhdueshëm.

Gjatë vitit 2020 ne patëm mundësi të takonim:
• 250 gra dhe vajza kanë mundësinë që bazuar në Kodin e Punës të
përballen me punëdhënësit në rastet e shkeljes së të drejtave të
tyre. (40 fasoneri – 10 qytete).
• Rreth 60 prej tyre kanë raportuar përgjatë këtij viti në emër të
kolegeve të tyre.
• 10 Raste janë ndjekur në mënyrë zyrtare dhe të detajuar nga
Inspektoriati I Punës dhe është raportuar mbi gjetjet dhe masat e
marra.
• 12 Raste janë duke u ndjekur nga përfaqësuesit ligjor të GADC
bazuar në denoncimet e grave pranë numrit 08001818.

Vit pas viti GADC ka monitoruar edhe të dhënat statistikore përmes INSTAT dhe
fabrikat ku ne takojmë gratë kanë pësuar këtë ndryshime:
Numri i ndërmarrjeve, sipas Institutit të Statistikave Përgjithshme të Tatimeve,
ishte 809 në fund të vitit 2019. Ndërsa, numri i të punësuarëve sipas deklarimit
zyrtar është 69 mijë punonjës/e, nga të cilët 91,7 % janë gra dhe vajza, rreth 95 % e
të cilave vijnë nga zonat suburbane. (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve)
Ndërmarrjet aktive – Kode 2-shifrore
sipas vitit.
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Përpunimi Tekstil
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Konfeksioni i Veshjeve
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1204

1029

809

Situata e Grave dhe Vajzave në Fasoneri gjatë COVID-19
Në bazë të sondazheve të kryera nga Qendra “Aleanca Gjinore për
Zhvillim”, në periudhën e mbylljes për shkak të masave të marra për
të parandaluar përhapjen e COVID-19, shumë prej këtyre grave:
• U hoqën nga lista e pagesave
• Punuan pa kushte të përshtatshme sipas protokollit për pandeminë
• U laguan nga puna/ose I hoqën
• Punuan me orë të reduktuara
Dhe kjo u vërtetua nga sondazhi i ndërmarrë nga GADC në muajin
Shtator.

Gjatë këtij sondazhi të realizuar nga
GADC në 10 fabrika: Durrës, Lushnje,
Lezhë,
Shkodër,
Tiranë
dha
ndihmesën e saj me sigurimin e
masave mbrojtëse personale me mbi
3200 maska, 400 dizinfektantë për
gratë dhe vajzat punëtore të sektorit.
Një raport me shqetësime dhe
kërkesa u pasqyrua në media gjatë
kohës së mbylljes pandemike.

Gjatë muajit nëntor dhe dhjetor duke parë situatën të përkeqësohej
dhe raportimet për ulje të mundësisë për punësim, GADC Realizoi një
tjetër sondazh në terren me gra dhe vajza të fabrikave të ndryshme.
Në bazë të këtij sondazhi rezultoi se:
• Ka shumë punonjëse të larguara nga puna gjatë mbylljes
pandemike dhe shumë pak prej tyre janë rikthyer në punë;
• Pjesa më e madhe e tyre nuk kanë përfituar asistencë, ndihmë
ekonomike apo pagë luftë pas largimit nga puna;
• Rezulton se Inspektoriati i Punës i ka rritur ndjeshëm kontrollet
pranë këtij sektori përgjatë kohës pandemike
• Ndërkohë që kushtet higjeno-sanitare vijojnë të jenë në nivele
mesatare.

Histori Suksesi
“Unë që po ju shkruaj, jam punëtore e fabrikës
së këpucëve REMAL, në Bathore. Sot unë po ju
shkruaj në emër të shoqeve të mija, punëtore
të po së njëjtës fabrikë, për t’ju falenderuar për
shumë arsye. GADC ka ardhur shumë shpesh
pranë nesh. Na ka dëgjuar, na ka udhëzuar dhe
mbi të gjitha na ka informuar. Nëse ne sot jemi
më të forta është sepse ne sot dimë më shumë,
kur vjen puna tek të drejtat tona. Ne sot dimë
ku të drejtohemi për të kërkuar ndihmë. Nr.
08001818 ka qënë forma më e madhe e
mbështetjes për ne. Pikërisht telefonata që ne
bëmë në këtë nr me datë 10 tetor, është dhe
arsyeja që na shtyu t’ju shkruajmë këtë letër.
Faleminderit GADC për gjithë ndihmën që na
keni dhënë! Faleminderit shumë, nga gratë e
fabrikës REMAL”

Faleminderit!

