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STATUSI I
PUNËSIMIT TË
VAJZAVE E GRAVE
NË SHQIPËRI E
KOSOVË ME
HISTORI SUKSESI
NGA RAJONI

Raport
Përgatitur nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” në kuadër të projektit rajonal “Rritja e
qasjes së grave në punësim” në Shqipëri i cili zbatohet në partneritet me Institutin
Demokraci për Zhvillim, D4D (Kosovë) mbështetur falë përkrahjes së Ambasadës
Mbretërore Norvegjeze në Prishtinë. Përmbajtja është përgjegjësi e autorëve dhe nuk
reflekton këndvështrimin e D4D dhe Ambasadës Mbretërore Norvegjeze në Prishtinë.
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Fjalë
përshëndetëse
Fuqizimi ekonomik i grave përmes programeve të duhura arsimore, trajnimit të vazhdueshëm,
punësimit dhe sipërmarrjes është theksuar fuqimisht në Objektivat e Qëndrueshme të Zhvillimit 5 dhe
8. Po ashtu, barazia gjinore dhe punësimi janë theksuar qartë në Planin e Veprimit Gjinor të BE-së si
dhe në Objektivën 13: Qasje e barabartë për vajzat dhe gratë në të gjitha nivelet e arsimit cilësor dhe
arsimit dhe aftësimit profesional pa diskriminim në Objektivën 14: Qasje në punë të denjë për gratë e
të gjitha moshave; dhe në Objektivën 15: Qasje e barabartë e grave në shërbimet financiare, burimet
prodhuese duke përfshirë tokën, tregtinë dhe sipërmarrjen. Duke u nisur nga këto politika
ndërkombëtare dhe nga ato kombëtare në Shqipëri dhe Kosovë ky forum rajonal ka për qëllim ndarjen
e informacionit në lidhje me statusin e vajzave e grave në tregun e punës dhe rekomandime për
përmirësimin e politikave dhe veprimeve kombëtare dhe rajonale.

Mirela Arqimandriti

Drejtoreshë Ekzekutive
Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" (GADC), Shqipëri
Fuqizimi ekonomik i grave është në qendër të Axhendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm që njeh
se pjesëmarrja e plotë dhe e barabartë e grave në ekonomi është një hap jetik drejt arritjes së një
zhvillimi të qëndrueshëm për çdo vend. Kjo është mishëruar me përfshirjen Qëllimit nr. 5. Arritja e
Qëllimit Strategjik nr.5 do të kishte efekt në qëllimet e tjera të Axhendës 2030, përfshirë sigurimin e
qasjes së barabartë në punë të denjë dhe punësim të plotë dhe produktiv, dhënien fund të varfërisë,
sigurinë ushqimore, shëndetin universal, arsimin cilësor, zvogëlimin e pabarazive dhe në nxitjen e
rritjes ekonomike.
Barazia gjinore është parakusht dhe rezultat i dëshirueshëm i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik,
siç pranohet edhe nga Qeveria e Shqipërisë që ka miratuar ligje të rëndësishme dhe ka krijuar
struktura institucionale për promovimin e barazisë gjinore dhe luftimin e dhunës me bazë gjinore
dhe dhunës në familje. Megjithatë Shqipëria ka shumë punë përpara sidomos përsa i përket
përfshirjes së grave në punësim, punës së denjë, të ardhmes së punës, apo gratë sipërmarrëse.
Studimet ndërkombëtare nga organizata si OECD, World Bank etj këshillojnë dhe japin argumente
për të mbështetur qasjen e fuqizimit të grave për të qenë ekonomikisht të pavarura dhe për të
inkurajuar dhe mbështetur fillimin e sipërmarrjes.
Në Shqipëri, edhe pse treguesit për pjesëmarrjen e grave në tregun e punës janë përmirësuar në
vitet e fundit, janë ende mbrapa atyre në rajon dhe mesatares së vendeve të Bashkimit Evropian.
Gratë punojnë në sektorë që paguhen më pak, edhe pse janë me nivele të larta arsimore. Barra e
tyre e punës shtohet pasi ato ende kryejnë pjesën më të madhe të përgjegjësive private shtëpiake
dhe të kujdesit. Nga ana tjetër, Covid-19 ka vënë barrë shtesë mbi supet e grave në lidhje me
përgjegjësitë e kujdestarisë së fëmijëve, të cilët ishin jashtë shkollës dhe të moshuarve.

Treguesit kryesorë për situatën e grave në tregun e punës (1) tregojnë se pabarazitë gjinore në
tregun e punës mbeten, pasi gratë vazhdojnë të jenë të nënpërfaqësuara. Vetëm 53% e grave në
moshë pune janë në punë, krahasuar me 68% e burrave në moshë pune. Shkalla e pjesëmarrjes në
fuqinë punëtore për gratë me arsim fillor (57.6%, 2019) ose arsim të mesëm (55.1%, 2019) është më e
ulët se ato me arsim të lartë (79.9%, 2019). Hendeku gjinor është më i vogël për gratë dhe burrat që
kanë përfunduar arsimin e lartë. Përgjegjësitë familjare, si dhe nxitja më e ulët (sidomos paga) për
gratë që të bashkohen me fuqinë punëtore, janë disa nga faktorët kryesorë që i mbajnë gratë jashtë
fuqisë punëtore. Të rinjtë e të rejat vazhdojnë të përballen me vështirësi të mëdha në tregun e
punës, pavarësisht përmirësimeve të rëndësishme të kohëve të fundit, papunësia strukturore midis
tyre vazhdon të jetë e lartë. 47% e grave janë aktualisht në punësim, ndërsa punësimi i burrave
qëndron në 60.1%, me një hendek gjinor prej 13.2% shumë i lartë krahasuar me mesataren në BE.
Pasja e një arsimi të lartë përmirëson ndjeshëm shkallën e punësimit për gratë, në një normë prej
69%, e cila është rritur vazhdimisht gjatë viteve të fundit. Nuk ka dallime të konsiderueshme në
papunësinë afatgjatë për gratë dhe burrat.
Sondazhe të ndryshme tregojnë se gratë priren të punojnë më shumë në bizneset familjare të
papaguara ose në sektorin informal. Një informalitet i madh, i vlerësuar të shkojë nga 25 në 50% të
Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB), duke përfshirë bujqësinë, krijon kufizime të vazhdueshme për
gratë në tregun e punës, të cilat janë të punësuara me cilësi më të ulët të vendeve të punës (pa
sigurime shoqërore, paga më të ulëta, pushime të kufizuara me pagesë, pa qasje në leje lindje me
pagesë, etj). Struktura e punësimit dhe niveli i lartë i informalitetit përjashtojnë më shumë se çdo
punëtor/e të dytë nga gëzimi i të drejtave të punës.
Kur analizohet shkalla e vetëpunësimit, në Shqipëri, rreth një në pesë gra të punësuara është e
vetëpunësuar. Interesante, përqindja e të vetëpunësuarve zvogëlohet ndjeshëm për gratë me arsim
të lartë, me një normë prej 7.4% në 2019, krahasuar me 20.4% për burrat. Legjislacioni në Shqipëri
vlerësohet kryesisht në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian për
barazinë gjinore, me një kornizë ligjore gjithëpërfshirëse, duke promovuar barazinë gjinore dhe duke
siguruar mbrojtje ndaj diskriminimit. Sidoqoftë, përpjekjet për të arritur rezultate të prekshme
përballen me sfida të mëdha të tilla si: zbatimi i dobët, mungesa e zbatimit dhe pamjaftueshmëria e
institucioneve për të ofruar shërbime që plotësojnë nevojat e grave.(2)
Regjistrimi i ulët i grave në shkollat e mesme profesionale është i njëjtë në të gjithë vendin dhe
manifeston ndarjen gjinore së punës bazuar në stereotipe. Shumica e kurseve janë në të
ashtuquajturat profesione ‘mashkullore’, të tilla si ndërtimi, elektromekanika dhe prodhimi. Nga ana
tjetër, arsimi profesional nuk përfaqëson një mundësi veçanërisht tërheqëse dhe premtuese për të
diplomuarit për të hyrë në tregun e punës. Nevojiten më shumë përpjekje për të diversifikuar
ofertën e Arsimit dhe Aftësimit Profesional, për të përmirësuar rëndësinë e saj në tregun e punës
dhe për të siguruar kalimin e shpejtë nga shkolla në punë.
Në përputhje me aspiratat e saj për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian, Shqipëria ka hartuar dhe
miratuar një kornizë gjithëpërfshirëse ligjore dhe të politikave në lidhje me diskriminimin me bazë
gjinore dhe marrëdhëniet e punës. Nga ana tjetër, Raportet e Progresit të Komisionit të Bashkimit
Evropian, kanë vazhduar të kërkojnë që Shqipëria të harmonizojë kornizën ligjore në lidhje me
kushtet e punës, veçanërisht shëndetin dhe sigurinë në punë dhe mundësitë e barabarta.
Ndryshimet e fundit në Kodin e Punës kanë adresuar dispozitat e direktivave të BE-së, duke
përfshirë mos-diskriminimin në punë, të drejtat prindërore, të drejtën për informacion, marrëdhëniet
punëdhënës-punonjës dhe telework. Shumica e grave dhe burrave të anketuar në një studim të
fundit të GADC (3) dukeshin të vetëdijshëm se diskriminimi me bazë gjinore është i paligjshëm, por
vetëm disa e dinin se ku duhej raportuar nëse ndiheshin të diskriminuar. Me të dhëna të kufizuara
mbi prevalencën e diskriminimit, provat tregojnë se diskriminimi i bazuar në gjini ekziston në
procedurat e punësimit dhe ngritjes në detyrë, lejes së shtatëzanisë dhe ngacmimit seksual.
(1) Anketa e Forcave të Punës, INSTAT. Për më shumë informacion ju lutem referojuni:
http://www.instat.gov.al/al/temat/tregu-i-punës-dhe-arsimi/punësimi-dhe-papunësia/.
(2) 2020. Albania 2020 Report. Communication on EU Enlargement Policy. European Commission. Available at:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf
(3) 2019. Arqimandriti, M. et al, Gender-based discrimination and labour in Albania, Gender Alliance for
Development Centre, Albania.
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Konsideratat gjinore mbi të ardhmen e grave në tregun e punës - Rekomandime të Politikave
Ndërsa ndikimi i krizave Covid-19 në tregun e punës shpaloset, për të siguruar që gratë të marrin
shërbimet dhe programet adekuate dhe të nevojshme të mbështetjes, dhe punësimi nuk shkelet më
tej, GADC rekomandon për autoritetet publike dhe shoqërinë civile konsideratat e mëposhtme
gjinore:
Qeveria:
Transparencë e plotë përmes monitorimit dhe raportimit të vazhdueshëm mbi ndikimin e
COVID-19 mbi gratë në tregun e punës dhe qasjes në paketat mbështetëse të ofruara nga
qeveria.
Paketat e zhvillimit të aftësive dhe mbështetjes së punësimit kushtuar grave duhet të vazhdojnë
në 2021, duke synuar punësimin zyrtar dhe informal.
Riaftësimi për t'iu përgjigjur nevojave të sektorit privat, të ardhmes së punës dhe aftësive të
nevojshme në epokën dixhitale, me një fokus të veçantë tek gratë e reja;
Aktivizimi i një sistemi të integruar të menaxhimit të çështjeve, qasja në qendër të njeriut për
ofrimin e shërbimeve sociale dhe punësimit, që plotësojnë nevojat e grave në nevojë;
Forcimi i kapaciteteve të shërbimeve të punësimit për të ofruar këshillim të specializuar për
punësim;
Shoqëria civile:
Fushatë ndërgjegjësimi dhe informimi për të promovuar dhe siguruar aksesin e grave në nevojë
në programet qeveritare;
Programe specifike dhe të specializuara të zhvillimit të aftësive të hartuara dhe të avokuara me
dhe për gratë, të cilat kanë shtuar dobësitë;
Bëni përgjegjës institucionet e qeverisjes vendore dhe qendrore, duke monitoruar vazhdimisht
zbatimin e politikave të zhvillimit të punësimit dhe aftësive (Agjencia Kombëtare për Punësimin
dhe Aftësitë) dhe marrëdhëniet e punës (Inspektorati Shtetëror i Punës).

Rezarta Delibashzade

Drejtoreshë Ekzekutive
Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D), Kosovë
Tashmë një kohë të gjatë dy organizatat janë duke punuar ngushtë në politikat e punësimit në
Kosovë dhe në Shqipëri. Në kuadër të kësaj ne kemi mbajtur disa takime të përbashkëta me disa
institucione dhe organizata për të kuptuar më mirë sfidat e punësimit për gratë në dy vendet.
Disa nga aktivitetet që janë ndërmarrë në këtë drejtim janë:
Trajnime dhe udhëzime për organizata lokale më të vogla që udhëhiqen apo kanë politikë
përmirësimin e tregut të punës për gratë;
Mbi 30 grante të vogla që janë dhënë për organizatat e vogla jo-qeveritare apo nisma të
përbashkëta;
Artikuj, analiza, dhe animacione për të shfaqur më mirë problemet në treg të punës;
Punëtori të përbashkëta disa ditore me përfaqësues të Ministrive dhe Agjensioneve që
ndërlidhen me punësimin e grave, dhe rekomandime mbi dokumentet dhe strategjitë e punës;
Pyetje në omnibus si dhe infografika mbi përceptimet e qytetarëve mbi barrierat e punësimit të
grave;
Diskutime në format të tryezave të rrumbullakëta, apo diskutime online së fundmi.
Përmendim këtu trajnimet dhe udhëzimet për organizatat lokale. Janë ndarë mbi 30 grante të vogla
që janë organizata jo-qeveritare apo që janë nisma të përbashkëta për të përmirësuar ambientin e
punës. Kemi botuar artikuj, analiza dhe animacione të ndryshme të cilat shtjellojnë problemet e
grave në tregun e punës.
Janë organizuar punëtori të përbashkëta disa ditore me përfaqësues të përbashkët nga Kosova dhe
Shqipëria. Ka pasur përfaqësues nga Ministritë e ndryshme, agjensia e punësimit si dhe organizata të
ndryshme jo-qeveritare duke dhënë rekomandime për dokumentet e strategjitë që janë brenda
këtyre institucioneve. Janë hartuar infografika për të paraqitur më mirë përceptimet e qytetarëve
mbi barrierat e punësimit të grave.
Qëllimi i gjithë këtyre aktiviteteve që janë duke u zhvilluar paralelisht
në Kosovë dhe Shqipëri është ai i shkëmbimit të sa më shumë
informacioneve dhe rekomandimeve lidhur me politikat e punësimit në
rajon si dhe të iniciojë strategji dhe veprime avokuese në nivel rajonal,
duke kontribuar në rritjen e punësimit të grave dhe uljen e hendekut
gjinor. E gjithë kjo punë e cila është duke u realizuar në vazhdimësi, do
të ishte e pamundur pa përkrahjen e ambasadës Norvegjeze në
Kosovë, të cilët na kanë besuar punën.
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Dajna Sorensen

Zv. Ministre e Ekonomisë dhe Financës
Qeveria e Shqipërisë
Në 7-8 vitet e fundit situata e punësimit të grave ka pësuar një përmirësim të ndjeshëm. Të gjithë
indikatorët e tregut të punës dëshmojnë se ka një përmirësim substancial.
Pjesëmarrja e grave në tregun e punës nga 2013-2019 është rritur nga 50% në 61%. Kjo rritje është
bërë më 11.6 pikë, por pavarësisht kësaj pjesëmarje në rritje të grave ne kemi probleme me
hendekun gjinor. Ky hendek me pjesëmarrje në forcat e punës është gati 16-17% në varësi të
momentit kur është matur por duhet ta dimë se është vërtetë një hendek substancial. E
rëndësishme për t’u nënvizuar këtu është se pjesëmarrja e grave në forcat e punës varion në
mënyrë të drejtëpërdrejtë me nivelin e tyre arsimor. Sa më të arsimuara të jenë vajzat dhe gratë aq
edhe më e lartë është pjesëmarrja në forcat e punës. Shkalla e pjesëmarrjs në forcën e punës është
vetëm 75-76%. Ndërkohë që vajzat dhe gratë që kanë vetëm arsimin bazë, shkalla e pjesëmarrjes në
forcën e punës është vetëm 53%.
Paralalelisht gjatë së njëjtës periudhë kemi parë edhe një rritje të madhe në shkallën e punësimit të
grave. Shkalla e punësimit të grave dhe vajzave në tre vitet e fundit tregon se është më e ulët se ajo
e meshkujve.
Hendeku gjinor mbetet problematik në pjesën e parë, ku vajzat dhe gratë duhet të integrohen në
tregun e punës, por kjo është një tablo shumë e përgjithshme dhe ka shumë dinamika të tjera në
punësimin e grave në tregun e punës tek ne. Më shumë se tek statistikat, do doja më së shumti të
fokusohesha tek ajo se çfarë po bën ministria në lidhje me politikat e punësimt për të incentivuar
gratë për t’u integruar në tregun e punës.
Do doja të nënvizoja politikat aktive të tregut të punës.
Ministria e Financave dhe Ekonomisë vetëm në vitin 2019 miratoi një ligj të ri të rritjes së punësimit
në Shqipëri që zgjeroi gamën e programeve të rritjes së punësimit që agjensia jonë e punësimit
mund të zbatojë. Konkretisht janë dy elementë që kanë shumë rëndësi për gratë.
Është e rëndësishme të kuptojmë që dy të papunë nuk janë njëlloj. Çdo i papunë ka vulnerabilitetet
e shtuara teksa mundohet të integrohet në tregun e punës. Që do të thotë, sot në tregun e punës
vajzat janë më të disavantazhuara në krahasim me djemtë. Por të jesh një vajzë rome, automatikisht
sjell një nivel tjetër kompleksiteti dhe një vështirësi më të madhe në tregun e punës, si edhe të jesh
një vajzë rome në mjedis rural je edhe më e disavantazhuar. Ndaj për ne është e rëndësishme që
vulneabiliteteve të ndryshme që ka t’i përgjigjemi për t’i adresuar në mënyrë individuale.
Në të gjitha programet e nxitjes së punësimit që ne zbatojmë sot, vajzat dhe gratë mund të
përfitojnë edhe një pagesë për pjesën e përkujdesit të fëmijëve. Ne kemi vënë re që në tregun e
punës një nga problematikat më të mëdhaja sepse vajzat dhe gratë 25-45 vjec nuk marrin fort pjesë
në forcën e punës është pikërisht kujdesi që ato duhet të tregojnë për fëmijët apo të moshuarit. Dhe
pikërisht për këtë arsye kemi vendosur që këtyre grave ose vajzave t’i ofrojmë një subvencionim të
tarifës së kopshtit ose çerdhes së fëmijës, ndërsa për vajzat dhe gratë që ndodhen në zonat rurale
do t’i ndihmojmë me transportin.
Për herë të parë në ligjin tonë ne kemi krijuar hapësirën që Agjensia e Punësimit mund të kontraktojë
shërbime punësimi dhe shërbime të aftësimit profesional edhe ndaj palëve të treta që mund të jetë
edhe shoqëria civile. Ky është një element shumë i mirë për të marrë gjithë ato praktikat e mira që
shoqëria civile ka zbatuar në nivel lokal për t’i integruar ato në sitemin tonë dhe për t’i bërë një
upscaling këtyre programeve të suksesshme në kontekstin e një projekti.
Vlen të theskohet fakti që politikat e punësimit nuk mund të shihen
të ndara nga politikat e tjera sociale. Nuk mund të flasim për
punësimin e grave në izolim, por duhet të shohim paralelisht të gjitha
masat që merren në lidhje me përkujdesjen e fëmijës, shkollimit,
ndihmës ekonomike, shëndetit mendor apo shërbimet sociale. Të
gjitha këto masa janë elemente që na afektojnë në një mënyrë ose në
një tjetër.

Pjesëmarrja e grave në tregun
e punës nga 2013- 2019 është
rritur nga 50% në 61%. Kjo
rritje është bërë më 11.6 pikë,
por pavarësisht kësaj
pjesëmarje në rritje të grave
ne kemi probleme me
hendekun gjinor.

Burbuqe Bakia Deva

Zv. Ministre e Ekonomisë dhe Mjedisit
Qeveria e Kosovës
Barazia gjinore është një e drejtë themelore dhe faktor i rëndësishëm për rritje ekonomike, zhvillim
dhe stabilitet. Barazia gjinore është një parim fondamental në Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Përkushtimi për barazi gjinore thekson domosdoshmërinë për zhvillimin dhe zbatimin e politikave,
përmes strategjive dhe programeve, kornizës ligjore, dhe ofrimin e të mirave dhe shërbimeve për të
arritur qëllimin e përcaktuar për barazi gjinore. Legjislacioni në Kosovë ofron një bazë të mirë për
inkurajimin dhe mbështetjen e pjesëmarrjes së gruas në procesin e punës, por edhe në pozita
vendimmarrëse. Kushtetuta e Republikës së Kosovës, akti më i lartë juridik dhe politik i vendit,
përveç se në gjuhën dhe strukturën e saj ka një balancë gjinore, ajo respekton dhe promovon
parimet e barazisë gjinore, që janë të pranuara edhe ndërkombëtarisht (Neni 71).
Për më tepër, Kushtetuta ndalon çdo formë të diskriminimit përfshirë edhe diskriminimin në baza
gjinore. Kushtetuta e Republikës së Kosovës, përcakton konventat ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut sikurse: Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (njohur si
CEDAW), Rezoluta 1325 e Kombeve të Bashkuara mbi Gratë, Paqen dhe Sigurinë, të cilat janë
drejtpërsëdrejti të aplikueshme në legjislacionin vendor. Në Kosovë ekzistojnë mekanizmat për
barazi gjinore duke filluar prej Agjencisë për Barazi Gjinore ne Zyrën e Kryeministrit, e në të gjitha
Ministritë ekzistojnë Zyrtarët për Barazi gjinore, të cilat bëjnë koordinimin dhe zbatimin e Ligjit për
Barazi Gjinore në Kosovë dhe Programit për Barazi Gjinore ne Kosovë. Legjislacioni në Kosovë
promovon fuqishëm parimin e barazisë gjinore.
Në zbatim të Ligjit për Barazi gjinore në Kosovë, Qeveria e Republikës së Kosovës ka hartuar
Programin për Barazi Gjinore. Ky Program është pesëvjeçar dhe përfshin periudhën 2020-2024.
Objektivi i përgjithshëm strategjik i Programit të Kosovës për Barazi Gjinore është të sigurojë që
barazia gjinore të jetë në qendër të proceseve transformuese në Kosovë, në kuadër të të gjitha
strukturave, institucioneve, politikave, procedurave, praktikave dhe programeve të qeverisë,
agjencive, shoqërisë civile, sektorit privat dhe komunitetit të donatorëve, ku në shtyllat e para të
këtij Programi është Fuqizimi ekonomik dhe mirëqenia sociale. Përkundër përmirësimeve nëpër
vite, Kosova karakterizohet me shkallë të lartë të varfërisë. Shkalla e varfërisë tek familjet me
kryefamiljare gra është më e lartë, respektivisht 23.7% në krahasim me 17% sa është në ekonomitë
familjare me kryefamiljarë meshkuj.
Gratë janë në pozitë të pafavorshme, në krahasim me meshkujt, në qasjen në tregun e punës. Në
vitin 2018, pjesa dërrmuese e grave kanë statusin e punonjësit 80.6%, me vetëm 13,8% si të vetë
punësuara dhe 5.6% të angazhuara si punëtore familjare të papaguara. Ekziston ndarje gjinore e
profesioneve: gratë janë kryesisht të punësuara në sektorin e arsimit, tregtisë dhe kujdesit
shëndetësor ku përbëjnë 48.4% të grave të punësuara. Kryesisht për shkak të angazhimeve familjare,
punësimi me orar të pjesshëm është më i shprehur tek gratë. Niveli i shkollimit tek meshkujt mbetet
më i lartë sesa tek femrat.
Në vitin 2015, rreth gjysma e femrave të moshës 15-64 vjeçare kishin të përfunduar vetëm shkollën
fillore në krahasim me 27% të meshkujve (ASK, 2016). Në Kosovë ekziston një ndarje gjinore sa i
përket fushës së studimit, me ç‘rast gratë dhe burrat zgjedhin profesione të cilat përceptohen
tradicionalisht si më të përshtatshme për gjinitë e tyre (UNDP, 2017). Problemi dhe faktorët kryesorë
janë mungesa e integrimit gjinor në strategji dhe politikat zhvillimore kontribuojnë në shkallën e
kufizuar të përfitimit të grave nga fondet publike; Përkundër përparimeve, obligimi ligjor për
Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor, përcaktuar me Ligjin për Barazi Gjinore të amandamentuar në vitin
2015 nuk po zbatohet. Duke mos qenë të përfaqësuara në proceset vendimmarrëse, kërkesat dhe
nevojat e tyre specifike nuk merren parasysh, as në nivel lokal dhe e as në atë qëndror. Normat
kulturore pengojnë gratë të realizojnë të drejtën në pronë duke përfshirë edhe trashëgiminë, e që si
rrjedhojë kufizon qasjen e tyre në financa dhe dobëson gjendjen e tyre ekonomike.

Mungesa e transportit publik vlerësohet si një pengesë e rëndësishme për aktivizimin e grave në
tregun e punës, posaçërisht për gratë që jetojnë në zona rurale dhe në periferi të qyteteve. Një
faktorë kontribues në qasjen në tregun e punës mund të jetë mungesa e sigurisë në rrugë, që mund
të matet edhe me shkallën e ndriçimit të rrugëve.
Në Kosovë, menaxhimi i burimeve bëhet kryesisht nga burrat.
Të dhënat tregojnë se në Kosovë vajzat dhe gratë janë të interesuara për shkollim dhe punësim po
aq sa djemtë dhe burrat. Megjithatë, shkalla e punësimit të tyre, sidomos në pozita të larta
udhëheqëse, mbetet shumë e ulët në krahasim me burrat. Këto dallime janë më të shprehura
sidomos në nivelin qëndror.
Për të arritur këtë duhet të bëhet:
Ngritja e aftësive të grave, në përputhje me kërkesat e tregut të punës, duke u fokusuar edhe në
fushat deficitare;
Adresimi i diskriminimit në punësim, përmes ndryshimit të Ligjit të Punës, për të garantuar
pushimin prindëror, pushimin e lehonisë dhe pushimin atësor, në pajtim me direktivën e BE-së
për balancë të jetës dhe punës;
Ofrimi i qasjes në shërbime sociale dhe familjare cilësore, qendra rezidenciale për përkujdesje
ditore për të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuara, duke lehtësuar kështu mundësitë e
grave për tu aktivizuar në tregun e punës;
Ofrimi i mbështetjes financiare, qasja në programe mikrokreditore dhe financimi përmes
bashkimeve kreditore, janë planifikuar për të rritur angazhimin e grave në ndërmarrësi dhe rritjen
e bizneseve në pronësi të grave.
Në papunësi e sidomos në punësimin e vajzave dhe grave ka ndikuar dhe pandemia COVID 19.
Përhapja e pandemisë, kufizimi i lëvizjes së qytetarëve dhe mbyllja e shumë veprimtarive afariste ka
pasur një ndikim të menjëhershëm në tregun e punës.
Vetëm në muajin prill janë regjistruar 32.377 punëkërkues të rinj, duke bërë që numri i përgjithshëm i
punëkërkuesve në Agjensinë e Punësimit të shkojë në 37.392 në katër muajt e parë të vitit 2020 ku
një pjesë e madhe e tyre 16.820 janë gra. Marrë parasysh pjesëmarrjen shumë të ulët të aktivitetit
ekonomik të grave dhe barrierat e tjera në punësim, shkalla e papunësisë në mesin e grave mund të
rritet edhe më shumë.
Për ta përmirësuar pozitën e gruas në tregun e punës në Kosovë,
nevojitet më shumë bashkëpunim nga partnerët duke punuar së
bashku në sektorë të shumtë si dhe duhet të ofrohen shërbime
kujdesi më të qasshme dhe më të përballueshme për t‘iu
mundësuar grave që të marrin pjesë në tregun e punës. Qeveria e
Kosovës mbetet e përkushtuar në fuqizimin dhe angazhimin e
vajzave dhe grave në tregun e punës. Gratë janë e do të mbeten
faktor i rëndësishëm për ngritjen e vlerave dhe cilësive të
shoqërisë bashkëkohore.

Në zbatim të Ligjit për Barazi
gjinore në Kosovë, Qeveria e
Republikës së Kosovës ka
hartuar Programin për Barazi
Gjinore. Ky Program është
pesëvjeçar dhe përfshin
periudhën 2020-2024

Jenny Stenberg Sorvold

Zv. Ambasadore, Ambasada Mbretërore Norvegjeze
Kosovë
Që nga viti 2018, ambasada Norvegjeze ka mbështetur projektin "rritja e aksesit të grave në
punësim", i cili zbatohet në Kosovë dhe Shqipëri. Faleminderit edhe një herë partnerëve tanë në këtë
projekt, GADC dhe D4D, dhe të gjithë përfituesve. Barazia gjinore është një e drejtë themelore e
njeriut dhe është një qëllim i zhvillimit të qëndrueshëm. Barazia gjinore është një qëllim më vete. Ajo
është gjithashtu ekonomi e zgjuar. Një përqindje më të madhe e grave që punojnë çon në rritje.
Norvegjia ka një traditë të gjatë pune për të drejtat e grave dhe barazinë gjinore, si në vendin tonë
ashtu edhe jashtë saj. Nëse duam të arrijmë Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm të KB, barazia
gjinore duhet të jetë në zemër të agjendës ndërkombëtare.Thelbi i punës së Norvegjisë për barazi
është rritja e fushës së veprimit të grave dhe vajzave, vetëvendosja dhe fuqia e tyre. Themeli është:
të drejta dhe mundësi të barabarta për vajzat dhe djemtë, gratë dhe burrat.
Situata globale për barazinë karakterizohet nga kontrastet dhe paradokset. Nga njëra anë, rezistenca
po rritet në disa vende dhe rajone kundër të drejtave të grave. Nga ana tjetër, tendencat na tregojnë
se barazia po ecën përpara, nga autoritetet, shoqëria civile dhe lufta e vetë grave, e cila në një
mënyrë të shënjestruar rrit mundësinë e grave për të marrë pjesë në shoqëri në të gjitha nivelet në
të njëjtën mënyrë me burrat.
Pjesëmarrje më e madhe e grave në shoqëri, fuqizimi i grave për të vendosur mbi jetën e tyre dhe
mundësitë e barabarta fillojnë me gratë që të jenë në gjendje të punojnë punë të sigurta. Nuk është
sekret që gratë përballen me sfida të veçanta kur përpiqen të hyjnë në tregun e punës, si në dy
vendet që do të diskutohen sot, por edhe në të gjithë botën. Sfidat mund të përfshijnë mungesën e
qasjes në arsim cilësor dhe të mësuarit e aftësive, një treg pune të ndarë sipas gjinisë, mbajtja e
grave jashtë fushave të caktuara të mbizotëruara nga meshkujt, më shumë gra që punojnë në
sektorin informal, ngacmimet seksuale, detyrimet familjare ose thjesht që nuk punësohen sepse ato
janë gra.
Përgjigjia për këtë duhet të ndryshojë normat dhe idetë e rrënjosura shoqërore të roleve gjinore në
kompani dhe në nivelin gjyqësor, por edhe në familje dhe shoqëri në tërësi. Idetë e asaj që gratë
mund të bëjnë dhe nuk mund të bëjnë, dhe njohuritë për të njohur këto stereotipe që të mos
veprojmë sipas tyre. Kjo është një çështje e miratimit të politikave dhe legjislacionit të synuar që
lejon gratë të hyjnë në tregun e punës, për shembull duke parandaluar që ato të mbajnë të gjitha
përgjegjësitë e kujdestarisë në një familje dhe të parandalojnë diskriminimin në proceset e
punësimit, negociatat për pagat dhe vendin e punës. Dhe kjo është një çështje e sigurimit të
arsimimit, aftësive dhe informacionit e nevojshëm për gratë për të hyrë në tregun e punës. Këto
tema duhet të jenë në axhendat kombëtare dhe lokale në mënyrë që të gjenden zgjidhje dhe të
ndryshohen normat.
Në mënyrë që të inkurajojmë një pjesëmarrje më të gjerë të grave në fuqinë punëtore, ne duhet të
zgjerojmë mundësitë që gratë të bëjnë zgjedhje jo-tradicionale, të thyejnë stereotipet dhe të
krijojnë histori suksesi që do të frymëzojnë gjeneratën e ardhshme.
Si përfundim do të doja të ndaja një anekdotë të shkurtër me ju, e cila mendoj se ilustron mirë se si
normat shoqërore dhe idetë e asaj që burrat dhe gratë mund dhe nuk mund të bëjnë janë të
rëndësishme për qasje të barabartë në punësim, në të gjitha nivelet e shoqërisë, gjithashtu edhe në
majën e saj. Në 1981 Norvegjia pati kryeministren e parë femër. Mandati i gjatë i Gro Harlem
Brundtland si Kryeministre e Norvegjisë ndikoi në mendësinë e një brezi të tërë. Gjatë asaj kohe, një
djalë i vogël i bëri nënës së tij pyetjen vijuese: "Mami, a është e mundur që një burrë të jetë
Kryeministër?" Unë e di që këtu kemi shumë partnerë dhe aleatë të mirë që punojnë pa u lodhur për
barazi në tregun e punës.
Faleminderit për punën që bëni. Unë mund t'ju siguroj
se qasja e barabartë në tregun e punës do të mbetet
një fushë kryesore me përparësi për angazhimin
norvegjez dhe ne shpresojmë të jemi një partner i
vlefshëm për ju në vitet që vijnë.

Thelbi i punës së Norvegjisë për barazi
është rritja e fushës së veprimit të
grave dhe vajzave, vetëvendosja dhe
fuqia e tyre. Themeli është: të drejta
dhe mundësi të barabarta për vajzat
dhe djemtë, gratë dhe burrat.

Punësimi i Grave Shqiptare
Sfida dhe Zgjidhje
Në përputhje me standardet ndërkombëtare, e drejta për punësim sanksionohet në dispozitat e
Kushtetutës së Shqipërisë dhe Kushtetutës së Kosovës. Sipas të dy kushtetutave shtetet përkatëse
duhet të garantojnë të drejtën për punë për çdo person, pavarësisht gjinisë, racës, etnisë, gjuhës,
përkatësisë së partisë politike, fesë etj. Prandaj, e drejta për punë përfshinë të drejtën për të zgjedhur
profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e kualifikimit profesional që synon fitimin e një mjeti jetese
me punë të ligjshme. Në këtë panel do të diskutohet se si zbatohet kjo e drejtë kushtetuese në
Shqipëri dhe Kosovë, dhe cila është shkalla e punësimit dhe papunësia e grave e vajzave në të dy
vendet.

Elsa Dhuli

Drejtore e Komanduar INSTAT
Tiranë
Në ditët e sotme, politikat mbarë-botërore të përqafuara edhe në Shqipëri, po i japin fokus të
veçantë rritjes së vetëdijes mbi rolin e padiskutueshëm të grave në zhvillimin dhe ardhshmërinë e
një shoqërie duke qënë përgjegjëse kryesore, arkitekte dhe institucion parësor i edukimit të brezave
të rinj. Në këtë aspekt, rritja e mundësive të aftësimit, qasjes në tregun e punës, fuqizimit dhe
mbështetjes në përmbushjen e pritshmërive personale dhe familjare të saj marrin rëndësi konkrete
për t’u adresuar nga politikat që synojnë mundësi të barabarta dhe pjesëmarrje aktive në jetën
politike, ekonomike dhe sociale për të gjitha gratë dhe vajzat.
Realizimi i këtyre objektivave kërkon përpjekje të vazhdueshme, jo vetëm për vendin tonë, por dhe
në rajon apo në vendet e BE-së dhe angazhimi më i fundit në këtë drejtim gjen pasqyrim në
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm. Pjesemarrja e grave në tregun e punës, krahas punësimit
apo papunësisë, lidhet edhe me edukimin arsimor, integrimin në tregun e punës, vendimmarrjen,
pagën, etj, aspekte të cilat INSTAT në botimin Burra dhe Gra, ka paraqitur një set minimal treguesish
(53 indikatorë), të ndarë sipas gjinisë, të krahasueshëm me vendet e rajonit dhe BE.
Diferencat e mundshme në barazinë gjinore në fushën e punës midis grave dhe burrave janë matur
për herë të parë nga Instituti i Statistikave nëpërmjet Indeksit të Barazisë Gjinore. Një tregues ky i cili
merr parasysh dallimet dhe zhvillimet e barazisë gjinore në gjashtë fusha kryesore: fusha e parasë,
njohurive, kohës, vendimmarrjes, shëndetit dhe ndër to dhe fusha e punës. Në fushën e punës,
Indeksi i Barazisë Gjinore mat nivelin e aksesit që kanë si burrat dhe gratë në tregun e punës dhe
nëse ata punojnë njësoj në forma cilësore të punësimit dhe kushteve të punës.
Rezultati i Shqipërisë në fushën e punës (67.6 pikë) tregon për dallime gjinore të dukshme në tregun
e punës. Megjithatë, duhet theksuar se ky rezultat është i ngjashëm me rezultatin e BE-së (72.0
pikë), vetëm 4.4 pikë më i ulët. Situata në nënfushën e pjesëmarrjes paraqitet më e mirë sesa
nënfusha e ndarjes dhe cilësisë së punës si në Shqipëri dhe në mesataren e BE-së.
Në Shqipëri, gratë kanë një shkallë punësimi ndjeshëm më të ulët se ajo e burrave, edhe pse në vitet
e fundit ka një rritje të shkallës së pjesëmarrjes së grave në forcën e punës. Megjithëse, gratë kanë
ecuri më të mirë në arsimin e lartë, kjo nuk përkthehet në avantazh në tregun e punës. Aspektet
kryesore të prekura janë punësimi, shkalla e arsimimit, aktiviteti ekonomik, profesionet, sipërmarrja,
hendeku gjinor në paga.

Shkalla e përgjithshme e punësimit 2019 në Shqipëri me 67,1 përqind është më e ulët se mesatarja e
27 vendeve të BE prej 73.1 përqind (për një target të punësimit gjithsej prej 75 %), por më e lartë se
vendet e tjera të rajonit. Megjithatë, kjo shkallë përmban në vetvete një hendek të konsiderueshëm
gjinor që arrin në 15 pikë përqindje në krahasim me 11.7 p.p. të BE-27 apo dhe vende si Mali i Zi dhe
Serbia. Në fakt, vetëm 59,7 përqind e grave aktive të grupmoshës 20-64 vjeç, janë të punësuara, në
krahasim me 74,7 përqind të burrave aktivë.
Kjo veçori e tregut të punës në Shqipëri ekziston në të njëjtën kohë që femrat pasqyrojnë një
përqindje më të madhe të shkollimit në nivelin e tretë arsimor (atë universitar dhe pasuniversitar).
Rreth 19% e femrave 15 vjeç e lart kishin të përfunduar shkollën e lartë në vitin 2019, kundrejt 15 % të
meshkujve të të njëjtës grupmoshë në të njëjtin vit. Hendeku gjinor, është i dukshëm edhe me
qasjen në tregun e punës kur analizohet për nivelin e arsimimit të grave dhe burrave. Femrat që janë
aktive në tregun e punës kanë më shumë gjasa të jenë të kenë përfunduar studimet e nivelit të parë
(45.3%) dhe ato universitare (27.1%) kundrejt meshkujve (përkatësisht 40.4% dhe 16.6%). Ndërsa
meshkujt aktivë në tregun e punës me arsim të mesëm (43%) kanë një epërsi ndaj grave (27.6%).
Kjo situatë lidhet dhe me pjesëmarrjen e ulët të femrave në arsimin profesional. Në vitet e fundit,
ndër studentët e regjistruar në arsimin e mesëm, përqindja e atyre që ndjekin arsimin profesional
është 5 herë më e lartë se e femrave, duke sjellë jo vetëm akses më të pakët të grave në tregun e
punës, por dhe kufizim në zënien e profesioneve që kërkojnë aftësitë përkatëse.
Gratë punojnë kryesisht në bujqësi, prodhim dhe në sektorin e administrimit publik (arsim,
shëndetësi), shërbime sociale, dhe aktivitete e shërbime të tjera, ndërsa burrat janë shumë më të
përfaqësuar në industri, ndërtim dhe aktivitetet që lidhen me tregtinë, transportin, hotelerinë,
shërbime të biznesit dhe administrative (3.2, 12.2 dhe 31.7% përkatësisht).
Për sa i përket ndarjes në punë sipas profesioneve, burrat janë të punësuar më shumë se gratë në
grup-profesionet: “punonjës të bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit” (50%) dhe "nëpunës, punonjës të
shitjeve dhe shërbimeve" (21%). Megjithëse gratë janë të punësuara më shumë se burrat në grupprofesionet "menaxherë, profesionistë dhe teknikë" (22 përqind), të cilat kërkojnë aftësi intelektuale
dhe ofrojnë mundësi për t'u përdorur përparësia arsimore e grave në tregun e punës, duke qënë se
pozicionet e zëna janë në masë më të madhe ato të niveleve më të ulëta, mund të mos garantojnë
kompensim të lartë në aspektin e të ardhurave.
Ndërsa nivelet e sipërmarrjes në vend, përqindja e grave që zotërojnë apo administrojnë një
ndërmarrje, janë rreth 25%, përqindja e grave që okupojnë pozicione të menaxhimit në
administratën publike janë 55%. Burrat, kanë më shumë gjasa të jenë sipërmarrës në krahasim me
gratë, sidomos në zotërimin apo administrimin e ndërmarrjeve të mëdha me mbi 10 punonjës. Kjo
situatë mund të jetë tregues i pengesave që gratë hasin në aksesimin e kapitalit financiar dhe
social, si dhe nevojën për mbështetje nga institucionet dhe rrjetet që mund t'i japin grave një zë
kolektiv në treg dhe në komunitet.
Hendeku Gjinor në Paga
Gjatë vitit 2019, bazuar në të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, hendeku gjinor në paga
arriti në 10,1 % nga 10,7 % që ishte një vit më parë. Në këtë vit, sektori ekonomik, në të cilin hendeku
gjinor në paga është më e lartë, është sektori i prodhimit, ku vlera e këtij hendeku arrin në 24,6 %.
Ndërsa sektori ekonomik ku hendeku gjinor në pagë arrin vlerën më të ulët, prej 2.4 %, është sektori i
tregtisë, transportit, hotelerisë, shërbime të biznesit dhe administrative. I parë sipas grup–
profesioneve kryesore, hendeku gjinor në paga arrin vlerën më të lartë për zejtarët, dhe punonjësit e
montimit të pajisjeve dhe makinerive, me 24.2 %. Vlerën më të ulët hendeku gjinor në pagë e arrin për
punonjësit e forcave të armatosura, me 3.0 %.

Plejada Gugashi

Menaxhere Programi
Olof Palme International Center, Shqipëri
Prej disa vitesh tashmë organizata Olof Palme International Center zbaton një program rajonal që
synon fuqizimin e organizatave të SHC dhe sindikatave në përpjekjet e tyre për të siguruar punë të
denjë, veçanërisht në sektorët ku punësohen grupet vulnerabël të shoqërisë.
Kur flasim për punësimin e grave dhe vajzave, flitet shpesh për aksesin në punësim dhe aftësimin e
tyre për të hyrë në tregun e punës dhe shumë më pak për cilësinë e punësimit. Çështja është se
vetëm krijimi i vendeve të reja të punës asesi nuk mund të jetë i mjaftueshëm. Nëse duam të kemi
një punësim të qëndrueshëm, po aq i rëndësishëm është dhe respektimi i standardeve të punës dhe
cilësia e mjedisit të punës. Iniciativat tona si Palme Center pikërisht fokusohen në këtë drejtim.
Në rastin e Shqipërisë, duhet thënë se jane bërë përpjekje të vazhdueshme në drejtim të
përmbushjes së standardeve të punës për sa i përket kuadrit ligjor dhe të politikave, me një sërë
ligjesh që parashikojne të drejtat e punës, dhe detyrojnë punëdhënësit të respektojnë një sërë
rregullash për plotësimin e standardeve në punë. Madje këtë jave do të diskutohet në Këshillin
Kombëtar të Punës edhe konventa më e re e ILOs nr 190 për ngacmimet dhe dhunën në botën e
punës. Ndërkohë që ne si Palme Center po mbështesim dhe një studim kombëtar që do të hedhë
më tepër dritë mbi fenonemin e përhapjse së ngacimimit dhe dhunës në vendin e punës parë nga
këndvështrimi i kësaj Konvente.
Megjithëkëtë, raporte të ndryshme të organizatave tona partnere si ’Aleanca Gjinore për Zhvillim’ dhe
’Qendra për të drejtat në punë’ kane evidentuar raste flagrante të mos-respektimit të të drejtave në
sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Një ndër to është dhe sektori i industrisë së tekstileve dhe
këpucëve, sektor që ka luajtur një rol të rëndësishëm në punësimin e grave që vijnë nga shtresa
relativisht të varfëra dhe kryesisht nga zonat rurale apo periferike (me rreth 30 000 mijë të
punësuar).
Një nga problematikat kryesore që raportohen në këtë sektor janë pagat e ulta. Gati gjysma e
punonjësve të intervistuar gjatë anketimeve të ndryshme nuk fitojnë rrogën neto minimale brenda
orarit të rregullt të punës. Ka ende informalitet të pagës dhe raporten raste ku punonjëset paguhen
më pak edhe se paga minimale. Ka raste të mos pagimit të kontributeve të detyrueshme shoqërore,
të punës jashtë orarit, apo lejet vjetore dhe ditët e pushimit.
Këshillat e Sigurisë dhe Shendetit në ndërmarrje ekzistojnë në pjesën më të madhe vetëm
formalisht, nuk janë efektive. Mungon krejtësisht mjeku në vendin e punës. Nuk ka studime se si
ndikon profesioni në shëndetin e grave. Mosnjohja dhe mosrespektimi i rregullave të sigurisë dhe
shëndetit në punë, cënon të drejtën themelore të punonjësve shqiptarë për të punuar në kushte të
sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit.
Një problematikë tjetër e hasur është dhe mosushtrimi lirisht i së drejtës për t’u organizuar
kolektivisht në sindikata. Ka presione dhe kërcënime me heqje nga puna për punonjëset që
tentojnë të organizohen. Me gjithë perpjektjet e partnerëve tanë në terren për informim, edukim, dhe
mbështetje ligjore, organizimi i vertetë sindikial sidomos në sektorin e fasonerive mbetet shumë i
vështirë. Nëse vazhdohet në këto kushte, vulnerabiliteti i forcës punëtore do të rritet. Do të kemi
punonjëse që do të dalin me pensione minimale, çfarë do të thotë do të vazhdojmë të kemi një brez
të tretë vulnerabël dhe në nevojë për shërbime shtesë, pra për kosto shtesë .
Duhet thënë që COVID-19 përkeqësoi situatën në tërësi të punëmarrësve, por sidomos të vajzave
dhe grave në sektorin e fasonerisë. Kemi patur raportime të heqjes nga puna si pasojë e krizës,
pabarazi ne nxjerrje nga puna: sidomos për gratë shtatëzëna apo ato me sëmundje kronike.
Probleme me sigurinë në vendin e punës ku nuk vazhdohen kontratat, orët e punës u ulen. Janë vënë
re edhe masa të dobta të mbrojtjes së shëndetit ku pati edhe vatra të Covidit në disa kompani
fasone.

Partnerët tanë janë në kontakte të vazhdueshme me punëmarrësit dhe i adresojnë problematikat e
tyre në mënyrë të vazhdueshme tek institucionet qeveritareve, dhe sidomos inspektoriati i punës.
Janë hartuar raporte në hije /shadow report për komitetin CEDAW ku janë dhënë një sërë
rekomandimesh për qeverinë shqiptare për sigurimin e standarteve të punës në kompanitë fason.
Partnerët i kanë raportuar problemet edhe nëpërmjet medias për të ushtruar presion ndaj
institucioneve për të marrë masa. Shumë nga çështjet e ngritura janë ndjekur adminstrativisht dhe
ligjërisht nga partnerët tanë . Kemi një sërë rastesh të susksesshme kur punonjëset kanë arritur të
marrin pagat në rastet e heqjes së padrejtë nga puna, të formalizohen nëpërmjet kontratave të
rregullta, t’u paguhen sigurimet shoqërore, etj. Megjithatë mbetet shumë për të bërë për të
përmirësuar situatën e vajzave dhe grave në sektor.
Por si mund të përmirësohet situata?
Roli i autoriteteve shtetërore në promovimin e strandarteve të punës, monitorimin dhe
sanksionimin në rastet e shkeljeve mbetet qëndror. Edhe nga këmbëngulja e partnerëve tanë, nr i
inspektimeve është rritur në sektor, por është e rëndësishme të vazhdohet t’u jepet prioritet
kontrollit/monitorimit të aktiviteteve ekonomike që paraqesin problematika të theksuara përsa i
përket sigurisë e mirëqenies në punë të punëmarrësve.
Ka nevojë për rritje të kapaciteteve profesionale dhe etike të inspektorëve të punës për të
siguruar cilësi të mirë insepketimi dhe shmangur formalizmin gjatë inspektimit.
Bashkëpunimi me inspektoriatin ka qenë pozitiv në rastet kur kemi adresuar problematika të
vajzave dhe grave, megjithatë ka nevojë të rritet besueshmëria ndaj inspektoriatit për dhënien
zgjidhje të ankesave të ardhura nga punëmarrësit. Kjo ka të bëjë edhe me forcimin e
mekanizmave, dhe procedurave të mbrojtjes gjatë procesit të ankimimit.
Është e nevojshme nxitja e nje dialogu social efektiv midis partnerëve socialë, punëdhënëspunëmarrës-qeveri, sidomos në nivel të decentralizuar për të identifikuar objektivat e prioritetet
e përbashkëta me synim përfundimtar përmirësimin e kushteve në punë.
Nga ana tjetër, duhet të ketë një bashkëpunim më të madh midis organizatave të shoqërisë civile
dhe sindikatave në informimim dhe ndërgjegjësimin e punëmarrësve mbi të drejtat në punë dhe
forcimin e pozitës së tyre në adresimin e problemeve.
Të rritet ndërmarrja e fushatave advokuese në drejtim të përmirësimit të kushteve të punës duke
raportuar mbi rastet e ndryshme të shkeljeve të të drejtave në punë. Dhe të ndërmerren
vlerësime periodike të situatës së kushteve të punës në sektorë të caktuar të ekonomisë.
Të vazhdohet ofrimi i ndihmës ligjore për të gjithë punonjësit të cilëve u cënohen të drejtat e tyre
në punë.
Ky diskutim nuk është i shterueshëm, megjithatë besoj se i vjen në ndihmë debatit publik për
punësimin dhe punën e denjë. Si përfundim, do ripërsërisja se fenomeni i punësimit me kushte të
papërshtatshme (apo me cilësi të ulët) është po aq serioz sa papunësia dhe angazhimi dhe
kontributi i të gjithë aktorëve është i rëndësishëm për arritjen e punës së denjë dhe fuqizimin e
vajzave dhe grave.

Juliana Hoxha

Drejtoreshë Ekzekutive
Partners Albania
Shqipëria ka bërë një përparim të konsiderueshëm në adresimin e çështjeve gjinore gjatë dy viteve
të fundit. Kuadri kombëtar ligjor dhe politik i çështjeve gjinore ka shënuar zhvillime të rëndësishme
me miratimin e një sërë strategjish, ndër të tjera Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim II
2015-2020, Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2014-2020, Strategjia e Barazisë
Gjinore 2016-2020, Strategjia Ndërsektoriale për të Drejtat e Pronës 2012-2020, Strategjia
Kombëtare Shëndetësore Shqiptare 2016-2020, Strategjia e Punësimit dhe Aftësive 2014-2020,
Strategjia Ndërsektoriale e të Drejtave të Pronës 2012-2020, Strategjia Ndërsektoriale për Bujqësinë
dhe Zhvillimin Rural në Shqipëri 2014-2020, Strategjia Kombëtare për Shëndetin Riprodhues 20172021, Dokumenti Strategjik dhe Plani i Veprimit i Shëndetit Seksual dhe Riprodhues 2017-2021, Plani i
Veprimit i promovimit të Shëndetit 2017-2021. Sidoqoftë, këto zhvillime ende vuajnë nga zbatimi i
dobët dhe mungesa e treguesve të qartë dhe të matshëm gjinor.
1. Profile profesionale të stereotipit gjinor
Në vitin 2019 shkalla e punësimit për burrat ishte 61.2% dhe 54.4% për gratë, ndërsa shkalla e
pjesëmarrjes në fuqinë punëtore ishte 61.6% për gratë krahasuar me 77.6% për burrat. Niveli më i ulët
i pjesëmarrjes së grave është për shkak të përfshirjes së tyre të madhe në kujdesin ndaj shtëpisë
dhe fëmijëve (punë e papaguar) me 18%, kundrejt 1% për burrat. Sektori kryesor i punësimit për gratë
është bujqësia me 41.6% (burra 32.3%), e ndjekur nga tregtia 21.6% (burra 31.7%), administrata
publike, shërbimet sociale 20.7% (burrat 12.8), prodhimi 14.8% (burrat 7.9%). Të gjithë sektorët e tjerë
janë të dominuar nga burra që demonstrojnë profile profesionale të stereotipit gjinor.
2. Stereotipat gjinorë në arsim
Stereotipat gjinorë të shoqërisë dhe familja patriarkale vazhdojnë të ndikojnë negativisht në
regjistrimin e vajzave dhe grave në arsim. Pjesëmarrja e tyre në arsimin e mesëm të lartë është më e
ulët krahasuar me arsimin e detyruar, dhe më e ulët se djemtë, përkatësisht 91.7% dhe 99.3%. Por,
nga ana tjetër, përqindja e regjistrimit bruto për arsimin e lartë është shumë më e lartë për gratë
71.3% sesa burrat 47.7% (viti 2019). Kjo tregon një performancë të mirë të vajzave në arsimin e
mesëm, duke i kualifikuar ato për nivelin e ardhshëm dhe nivelin e lartë të interesit për të ndjekur
arsimin e mëtejshëm. Numri i të diplomuarve nga arsimi i lartë në vitin akademik 2018/2019 arriti në
35 mijë studentë, nga të cilët 66.4% ishin vajza. Sidoqoftë, për fat të keq këto shifra nuk përkthehen
në mundësitë e punësimit për vajzat dhe gratë.
Stereotipat gjinorë janë mjaft të fortë në fushat e studimit, të cilat kushtëzojnë profilet e
profesioneve, më vonë. Gratë janë diplomuar kryesisht në "Arsim" me 81.4%, pasuar nga "Shëndeti
dhe Mirëqenie" me 79.1%, dhe "Arte dhe shkenca humane "me 78.2% (2019). Ndërsa, fushat në të cilat
burrat janë të diplomuar janë kryesisht "Shërbime" me 73.6%, "Inxhinieri, Prodhim dhe Ndërtim" me
62.6%, dhe "Bujqësi Pylltari, Peshkim dhe Veterinar" me 55.1% (2019) Burrat përbëjnë grupin më të
madh të punëkërkuesve të regjistruar në kurse profesionale (56%) krahasuar me gratë (44%).
3. Punësim i lartë informal, punë e papaguar
Ekonomia informale vlerësohet se përbën të paktën një të tretën e PBB-së. Sektorët më të ndikuar
nga informaliteti dhe punëtorët e papaguar të familjes janë sektori i bujqësisë dhe turizmi, ku gratë
përbëjnë pjesën më të madhe të fuqisë punëtore. Sektori informal përbën 61% të punësimit total, nga
të cilat gratë 63.5% dhe burrat 59% (Ilo, 2018). Kjo do të thotë që në një përqindje të lartë
marrëveshjet e punësimit të grave janë jashtë mbulimit të legjislacionit të punës dhe të sigurimeve
shëndetësore dhe shoqërore.
4. Mungesa e Infrastrukturës
Nivelet e papërshtatshme të infrastrukturës, duke përfshirë kujdesin e papërshtatshëm, të
papërballueshëm dhe të pamjaftueshëm për fëmijët dhe të moshuarit kanë një ndikim të
drejtpërdrejtë në punën e papaguar të grave, veçanërisht në zonat rurale. Mesatarisht gratë punojnë
dy orë më shumë në ditë sesa burrat (punë e paguar dhe e papaguar). Pjesa e burrave në punën e
papaguar është 14% ndërsa pjesa e grave është 86% (Time Use Survey 2011).

5. Të drejtat e penguara të pronësisë mbi tokën
Pas vitit 1990, shpërndarja dhe regjistrimi aktual i tokës u krye nga individë të identifikuar si
"kryefamiljarë" dhe si përfaqësues të të gjithë familjes. Për shkak të stereotipave gjinor dhe
praktikave zakonore që u japin përparësi dhënies së tokës pasardhësve meshkuj, gratë shpesh nuk
pretendojnë të drejtat e tyre të pronësisë mbi tokën. Për më tepër, gratë në zonat rurale nuk janë të
vetëdijshme për të drejtat e tyre mbi tokën. Të gjitha këto, kanë implikime të drejtpërdrejta në
vendimmarrjen e grave për përdorimin e tokës, qasjen në linjat e kreditit dhe iniciativat e
ndërmarrjes.
6. Aksesi i kufizuar në siparmarrje, tregje dhe vendimmarrje
Gratë menaxhojnë vetëm 25.4% të ndërmarrjeve totale aktive (2019) dhe përqindja më e lartë e
ndërmarrjeve të administruara nga gratë është në bashkinë e Tiranës me 32.4%, duke e bërë
angazhimin e tyre menaxherial një fenomen urban. Ndërmarrjet e drejtuara nga gratë janë kryesisht
ndërmarrje mikro me 1-4 të punësuar. Vetëm 20.3% e ndërmarrjeve të mëdha, me 50 e më shumë të
punësuar menaxhohen ose janë në pronësi të grave (2019).
Numri i bizneseve me gra pronare ose administratore është më i madh në sektorin e shërbimeve
33.3% ndërsa në sektorin e prodhimit 11.9% (2019). Përqindja e grave si të vetëpunësuara ështrë
gjithashtu i ulët me 12.1% ndërsa burrat me 26.1%. Një tregues tjetër i përdorur kur diskutohet
pozicioni në tregun e punës është hendeku gjinor i pagave. Në vitin 2019, hendeku zyrtar i pagave në
Shqipëri ishte 10.1%.
Por, duke marrë parasysh nivelin e lartë të informalitetit, hendeku i pagave gjinore i llogaritur përmes
të dhënave të sondazhit është rreth 15.2 përqind.
REKOMANDIME
Në përputhje me sfidat e adresuara më lart, këto janë një grup rekomandimesh për të avancuar më
tej pozicionin e grave në tregun e punës dhe barazinë gjinore:
Reformat që synojnë punësimin duhet të jenë të përgjegjshme ndaj gjinisë dhe të bazohen në
parimin e zhvillimit dhe rritjes së drejtë të tregut të punës.
Punësimi i denjë duhet të jetë një qëllim, me mekanizma efektivë në rast të shkeljeve të të
drejtave të punës.
Zhvillimi i produkteve financiare që u përshtaten nevojave të grave.
Forcimi i rolit të sistemit arsimor në krijimin e një fuqie punëtore aftësitë e së cilës përputhen me
kërkesat e sektorit privat.
Mënyrë e përmirësuar e këshillimit në karrierë dhe orientim më i mirë i karrierës në shkolla.
Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme ligjore dhe fizike për të ndihmuar gratë në rakordimin e
detyrimeve të punës dhe familjes.
Forcimi i rolit të mediave në eliminimin e stereotipave gjinorë në profesionet jo-tradicionale.
Kontribut më i madh nga organizatat e shoqërisë civile në formësimin e një qëndrimi pozitiv dhe
mbështetës të familjes dhe shoqërisë ndaj punësimit të grave.
Zvogëlimi i hendekut të të dhënave dhe informacionit gjinor veçanërisht në sektorin e bujqësisë.

Valëza Zogjani

Hulumtuese e Politikave dhe Menaxhere e Projektit
Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D), Kosovë
Normat shoqërore dhe rolet gjinore jane faktorët kryesorë në hendekun mbizotërues në
pjesëmarrjen e forcës punëtore të burrave dhe grave. Vetëm një në tetë gra në Kosovë është ose
duke kërkuar punë ose është e punësuar, dhe kjo e radhit Kosovën si një ndër vendet me shkallën më
të ulët të pjesëmarrjes së grave në Evropë. Si sipërmarrëse, gratë në ekonominë e Kosovës
përfaqësojnë vetëm rreth 10%. Në kushte të tilla, Ekonomia e Kosovës funksionon nën potencialin e
mundshëm për rritje, meqë pjesëmarrja e ulët e grave në fuqinë punëtore është një prej vështirësive
kyçe në zhvillimin e përgjithshëm në Kosovë. Në përgjithësi, hulumtimet tregojnë që gratë kanë
tendencë të kenë nivele më të ulta të pjesëmarrjes në tregun e punës dhe të ardhurat me të vogla në
krahasim me burrat.
Shkalla e ulët e pjesëmarrjes së grave shpjegohet në përgjithësi nga variablat e kapitalit njerëzor (si
arsimi, përvoja) dhe shpesh roli i vlerave tradicionale dhe kultura injorohet. Sidoqoftë, është shumë e
rëndësishme të merren parasysh normat dhe kultura shoqërore, pasi Kosova mund të argumentohet
që ende është nën ndikimin e ideologjive patriarkale. Shoqëritë patriarkale vuajnë jo vetëm nga
përjashtimi i grave nga tregu i punës, por edhe nga diskriminimi gjinor në vendin e punës, nga
mungesa e mundësive të shkollimit për gratë dhe nga standardet profesionale të përcaktuara sipas
gjinisë.
Në një studim që D4D ka bërë në 2017, tregon se gratë në Kosovë përballen me diskriminim në
procesin e punësimit, veçanërisht nëse janë shtatëzanë ose dëshirojnë të kenë fëmijë. Sipas të
dhënave që kemi, 59.8% e të anketuarve besojnë se ka diskriminim ndaj grave në procesin e
punësimit. Në përgjithësi, shumica e të anketuarve shprehen se mendojnë se arsyet kryesore pse
gratë diskriminohen në tregun e punës kanë të bëjnë me:a) shoqëri të fortë patriarkale dhe b)çështje
me pushimin ose lejen e lehonisë. Përgjegjësia më e lartë e grave për familjen, e sidomos fëmijët, çon
në pjesëmarrje më të ulët te grave në tregun e punës. Për më tepër, gratë mund të bëjë më pak
përpjekje për t’u futur në tregun e punës sesa burrat për shkak të orëve relativisht më të gjata ata
shpenzojnë për punë shtëpiake, gjë që nga ana tjetër çon në produktivitet më të ulët dhe paga më të
ulta për gra. Gratë kalojnë 300% më shumë kohë në aktivitete shtëpiake dhe kujdes familjar (7.1 orë)
ndërsa burrat (2.3 orë). Gjithashtu, faktor dekurajues për gratë që të futen në treg të punës është
niveli më i ulët i pagës edhe për punë të njëjtë me burrat për shkak të diskriminit gjinor në tregun e
punës. Gratë e punësuara në sektorin privat, shpesh i përkasin sektorit joformal. Kjo e bën këtë
kategori të grave shumë të ndjeshme ndaj riskut financiar, emocional dhe fizik.
Pushimi i lehonisë përveç që shërben si arsye për diskriminim në punësimin e grave, duke i favorizuar
kështu burrat në punësim, është edhe problem me të cilin përballen gratë edhe kur janë të
punësuara. Kur flasim për barazinë gjinore, medoemos flasim për të drejta dhe përgjegjësi të
barabarta të grave dhe burrave në rolet e tyre prindërore. Për të arritur ekuilibër në mes të prindërve
në rolin e tyre të barabartë, duhet së pari të krijohen politika të cilat kur implementohen e krijojnë
bazën për rol të barabartë të prindërve. Sidoqoftë, dy parakushte janë qenësore për suksesin e
këtyre politikave (i) këto politika duhet të mbështeten nga akterët të cilët kanë rol primar në
implementimin e tyre (punëmarrësit, punëdhënësit, dhe qeveria) si dhe (ii) të krijohen mundësitë për
ndryshimet shoqërore e kulturore të nevojshme.

Diskriminimi
në Vendin e Punës
dhe Mbrojtja
Diskriminimi me bazë gjinore mund të ndikojë si tek gratë ashtu edhe burrat. Megjithatë, gratë kanë më
tepër gjasa të bien pre e fenomenit. Ulja e papunësisë dhe rritja e pjesëmarrjes në forcën e punës
është prioritet i Bashkimit Evropian, përfaqësuesve të qeverive dhe aktorëve të shoqërisë civile. Disa
hulumtime sugjerojnë se diskriminimi ka ndikuar në mënyrë të pabarabartë në pjesëmarrjen e grave në
tregun e punës. Po ashtu shihet se megjithëse të dy vendet kanë legjislacion të konsoliduar në lidhje
me diskriminimin megjithatë shumë aktorë të rëndësishëm kanë njohuri të pakta.

Nicole Farnsworth

Drejtoreshë Programi
Rrjeti i Grave të Kosovës
Ne jemi në dijeni të disa faktorëve kryesorë që kontribuojnë në papunësinë e grave, të cilat
gjithashtu vërtetojnë kërkimet tona këtu në Kosovë: normat sociale gjinore që mbështesin
pabarazitë, politikat e pamjaftueshme shtetërore për të mbështetur një mjedis të mundshëm për
punësimin e grave, zbatimin e dobët të ligjeve dhe mungesën e kujdesit për fëmijët. Tani ne
diskutojmë një faktor tjetër: diskriminimi me bazë gjinore. Diskriminimi me bazë gjinore mund të
prekë si gratë ashtu edhe burrat. Sidoqoftë, provat sugjerojnë se gratë kanë më shumë të ngjarë të
përballen me diskriminim sesa burrat, duke pasur parasysh stereotipet gjinore, rolet gjinore dhe
marrëdhëniet e pabarazuara të pushtetit që ekzistojnë midis grave dhe burrave.
Diskriminimi i shumëfishtë, ose diskriminimi i kryqëzuar, domethënë diskriminimi me të cilin një grua
mund të përballet sepse është grua, e shto këtu moshën, përkatësinë etnike dhe / ose aftësitë e saj
fizike mund të kontribuojnë në vështirësi të shtuara për gratë punësimi. Në këtë panel, mua më
është kërkuar të jap një përmbledhje të shkurtër të situatës në rajon, bazuar në kërkimet e kryera
nga një koalicion rajonal i organizatave për të drejtat e grave, mbështetur nga BE dhe bashkëfinancuar nga Sida. Si pjesë e këtij Aksioni 46-mujor për të adresuar diskriminimin me bazë gjinore
dhe më tej të drejtat e punës së grave, në gjashtë organizatat e të drejtave të grave në BP
ndërmorëm kërkime që do të shërbenin si bazë për avokim dhe veprim rajonal.
Së pari, unë do të përmbledh Analizën e gjerë Ligjore të raportit. Ndërsa kushtetutat tona përmbajnë
dispozita në lidhje me barazinë gjinore dhe përkufizimet ligjore në lidhje me diskriminimin
përgjithësisht janë në përputhje me ato të BE për barazinë gjinore, sqarimi i shprehjes së tyre mund
të përmirësojë zbatimin. Për më tepër, çështjet e përafrimit ende ekzistojnë me mbrojtjen e
personave të vetëpunësuar, mbrojtjen nga viktimizimi, të drejtat e pushimit veçanërisht të lidhura
me lejen prindërore dhe lejen e atësisë, ndarjen e duhur të barrës së provës dhe përjashtimet.
Ndërkohë, copëzimi ligjor kontribuon në ngatërrim me standarde të ndryshme të mbrojtjes,
procedurave dhe sanksioneve të zbatueshme sipas ligjeve të ndryshme të mbivendosura.
Tani le të diskutojmë Perceptimet dhe Prevalencën. "A jeni i martuar? A keni fëmijë? A keni
ndërmend të keni fëmijë?” Fatkeqësisht, këto janë pyetje të zakonshme të intervistave të punës në
BP dhe shumica e pjesëmarrësve tanë i kishin përjetuar ato, përfshirë 64% të grave në Kosovë dhe
75% në Shqipëri.

Kornizat ligjore në BB garantojnë pushimin e lindjes me pagesë. Megjithatë, shkeljet e të drejtave të
lejes së lindjes mund të jenë ndër format më të përhapura të diskriminimit të bazuar në gjini në
lidhje me punën. Të drejtat e pushimit të lehonisë shkelen ose drejtpërdrejt sepse punëdhënësit
përfundojnë punësimin e grave kur ato mbeten shtatzënë ose indirekt sepse punëdhënësit nuk
rinovojnë kontratat e punës me afat të caktuar kur mësojnë se punonjësit janë shtatzënë.
Në mesin e grave të anketuara që punonin ndërkohë që ishin shtatzënë, 26% në Kosovë dhe 20% në
Shqipëri thanë se nuk morën asnjë pagesë gjatë lejes së tyre të lindjes nga punëdhënësi i tyre ose
nga qeveria. “Kam humbur punën për shkak të shtatzënisë dhe kam punuar tre vjet në [ndërmarrje].
Isha katër muajshe shtatzënë kur u thashë eprorëve të mi. Kam humbur punën për një javë”, tha një
grua nga Maqedonia e Veriut.
Ndër format më të këqija të diskriminimit në punë është ngacmimi seksual, i cili mund të dëmtojë
mirëqënien e grave, performancën dhe qasjen në promovim të barabartë. Rezulton se një në tre gra
që janë anketuar ka përjetuar të paktën një formë të ngacmimit seksual në punë. Të dhënat
nënkuptojnë që asimetritë e fuqisë në punë janë burim për abuzimet e ngacmimeve seksuale. Më
shumë se 70% e grave që pësuan ngacmime seksuale ishin viktima të një personi që mbante një
pozicion më të lartë sesa ato. "Kreu i ndërmarrjes dëshironte të flinte me mua që të, më grinte në
detyrë," tha një grua nga Serbia.
Nga të anketuarit, të cilët thanë se kishin përjetuar një formë të diskriminimit të bazuar në gjini, të
lidhur me punën, më shumë se 76% nuk e raportuan atë në asnjë institucion. Më pak se 4% e të
anketuarve që thanë se kishin vuajtur diskriminim kishin kontaktuar policinë, më pak se 3%
prokurorinë, më pak se 5% gjykatat dhe më pak se 7% Institucionin e Avokatit të Popullit. “Në vend
që të raportoja ngacmimin seksual, unë e lashë punën. Jam i sigurt se asnjë nga institucionet nuk
do t'i përgjigjet ankesës time dhe nuk kam besim në to,” tha një grua nga Serbia.
Përgjigjet sugjerojnë që gratë shpesh hezitojnë të raportojnë diskriminimin: “Unë nuk dua të humbas
punën time. Prandaj duroj,” tha një grua nga Mali i Zi. Nga ata që raportuan diskriminim, shumica
kontaktuan Inspektoratin e Punës. Edhe ashtu, ato përbënin më pak se 10% të grave që thanë se
kishin përjetuar diskriminim të bazuar në gjini.
Gjetjet sugjerojnë që shumica e grave dhe burrave në BB kanë tendencë të dinë se diskriminimi i
bazuar në gjini i lidhur me punën është i paligjshëm. Sidoqoftë, njerëzve u mungon vetëdija se ku
mund të raportojnë një diskriminim të tillë. Kjo ka të ngjarë të kontribuojë në nënraportimin.
Ndërgjegjësimi i ulët shoqëruar me frikën e humbjes së vendit të punës, procedurat e gjata,
mosbesimi ndaj institucioneve dhe kuptimi i dobët se si të "dokumentohen" raste të tilla mund t'i
largojë njerëzit nga raportimi i diskriminimit dhe kërkimi i drejtësisë.
Dua të theksoj se ky ishte një sondazh në internet. Të dhënat na treguan në lidhje me përvojat e një
nënkategorie specifike të grave: ato me arsim të lartë dhe ato që jetojnë në zona urbane. Të dhënat
tregojnë se 1 në 3 gra të anketuara ishte ngacmuar seksualisht në punë; më shumë se gjysma ishin
diskriminuar gjatë punësimit, dhe të paktën 1 në 5 që ishin shtatzënë gjatë punës nuk morën leje
lindjeje. Raporti gjithashtu përmban një kapitull mbi përgjigjen institucionale. Ne kemi vërejtur
menaxhim të dobët të të dhënave nga shumica e institucioneve.
Në përgjithësi, mungesa e raportimit pengon aftësinë e tyre për të ndihmuar rastet, dhe kështu,
institucioneve u mungon përvoja për t'iu përgjigjur rasteve të tilla. Inspektoratet e Punës nuk duket
se e konsideronin trajtimin e diskriminimit me bazë gjinore si një përparësi. Avokati i Popullit janë
shumë të ditur, por nuk konsiderohen shumë pasi pak njerëz e dinë rolin e tyre. Njohja minimale e
punëtorëve ose besimi te sindikatat, kufizon aftësinë e sindikatave për të ofruar mbështetje.

REKOMANDIME
Për Kuadrin Ligjor të BP
Ndryshoni ligjet për të zvogëluar copëzimin dhe për të siguruar mbrojtjen e duhur.
Ndryshoni kornizën anti-diskriminim për të mbrojtur personat e vetëpunësuar siç kërkohet nga
Direktiva e Vetëpunësimit.
Përmirësoni dispozitat në lidhje me ndarjen e barrës së provës në rastet e diskriminimit.
Rritja e sanksioneve financiare në një nivel që reflekton ashpërsinë e diskriminimit.
Rishikoni frazat për të pasqyruar më mirë parimin e qëndrimit të palëve të treta të përshkruara
në Direktivat e BE-së për Trajtimin e Barabartë, duke lejuar OShC-të të mbështesin viktimat në
ankesa.
Për Institucionet
Përmirësoni menaxhimin e të dhënave, të ndara sipas gjinisë.
Institucionalizimi i trajnimit të detyrueshëm për institucionet mbi diskriminimin me bazë gjinore
dhe ngacmimin seksual.
Nisja e fushatave ndërgjegjësuese, duke rritur njohuritë e qytetarëve se si të paraqesin
pretendime dhe të përmirësojnë besimin e tyre në institucione.
Rritja e numrit, kapaciteteve dhe mbikëqyrjes së inspektorëve të punës.
Për Bashkimin Evropian
Përcaktimi i përparësive dhe kërkimi i zbatimit të reformave institucionale për të adresuar më mirë
diskriminimin me bazë gjinore në lidhje me punën si kusht i procesit të pranimit në BE.
Inkurajoni dhe siguroni që të gjitha vendet e BP-së të ndryshojnë kornizat e tyre ligjore në
përputhje me direktivat e BE-së, veçanërisht Direktivën e BE-së për Balancimin e Punës dhe Jetës.
Monitorimi të vazhdueshëm të diskriminimit me bazë gjinore në punë përmes Raporteve të
Vendeve, duke përdorur një qasje të qëndrueshme rajonale.

Prof. Dr Arta Mandro

Pedagoge
Shkolla e Magjistraturës, Shqipëri
Ka raporte, studime dhe statistika të pakundërshtueshme mbi praninë dhe gjendjen e diskriminimit
në marrëdhëniet e punës dhe format ekstreme të shfaqjes së tij përmes dhunës, ngacmimit e
ngacmimit seksual. Mirëpo ashtu sikurse dhuna në familje ishte për shumë kohë një fenomen i
mbyllur në ‘kasafortën e shtëpisë’ dhe u deshën ndërhyrje pa fund që të hapej e të bëhej publike, e
krahasueshme është gjendja edhe në lidhje me diskriminimin në punë. Rastet e denoncimeve janë të
pakta. Rezistenca është e madhe. Kurajoja e viktimave është e brishtë. Frika e tyre është e madhe.
Hakmarrja ndaj denoncimeve është relevante.
Riviktimizimi edhe më i ashpër për brishtësinë e tyre. Ndërkohë autoritetet jo rrallë gjenden në një
paqartësi profesionale dhe në mungesë të mjeteve në dispozicion për ti mbrojtur siç duhet viktimat
e diskriminit. Ndonjëherë autoritetet mund të jenë po aq shkaktare të cënueshmërisë së viktimave
dhe të inkurajimit të diskriminimit në punë. Në përvojën time jam marrë me fenomenin e
diskriminimit në marrëdhëniet e punës dhe kam trajnuar ekipe profesionistësh ku mes tyre
qëndronin ‘pa zë’, të trishtuara dhe të menduara edhe viktimat e diskriminimit. Disa herë në
paqartësi se çfarë forme diskriminimi po përjetonin dhe herë të tjera plotësisht të qarta por të
pafuqishme për të ndryshuar gjendjen. Edhe disa pak kurajozë nuk kanë mundur të marrin meritat e
betejës së tyre e cila në shumë raste është lënë në mes nga presionet dhe adresimet e gabuara.
Diskriminimi ndodh kudo në çdo sektor. Sikurse dhuna në familje që mund të prek këdo. Por ajo që
dihet qartë: prek më shumë gratë. Marrëdhëniet e punës janë me rëndësi për jetën tonë. Vlera e tyre
nuk qëndorn vetëm në aspektin ekomonik.

Por pa dyshim që janë mënyra kryesore e fitimit të mjeteve për jetesës. Ky është një aspekt dhe
nevojë e padiskutueshme dhe prioritare që jo rrallë e lë viktimin e diskriminimit peng të një
marrëdhënie të dëmshme e toksike deri vrastare. Mjedisi i punës ka rolin e vet në mirëqënien morale
e sociale të individit. Prej këtij mjedisi pritet që individi të rritet në shumë plane. Pra pritet që këto
marrëdhënie të jenë të shëndetshme dhe të luajnë një rol edukativ dhe të transmetimit të vlerave në
familje e në shoqëri. Në punë vendosen lidhje shoqërizimi dhe lidhje profesionale si në asnjë mjedis
tjetër ku mund të nxitet respektimi i dinjiteti të gjithsecilit. Nga ana tjetër pritet që këto marrëdhënie
e ky mjedis të sigurojë funksione “mbrojtëse” dhe të kujdesit bazë për çdo individ. Këto nuk pritet të
realizohen nga një repart ushtarak ose forcë policore. Mjedisi i punës për këtë ka pafundësi mjetesh
e metodash civile e qytetare.
Qëndrueshmëria dhe cilësia e tregut të punës varet shumë nga parandalimi dhe eliminimi i
diskriminimit në punë. Diskriminimi ëshë pengesë serioze në integrimin në tregun e punës dhe ul në
mënyrë absolute ‘imunitetin individual dhe kolektiv’ në drejtim të dinjitetit. Gjithmonë e më shumë ky
fenomen do marrë forma e trajta të reja dhe do të sulmojë në pikat më të dobëta: kategoritë më
vulnerabël. Jam në dijeni të rasteve ku pikërisht diskriminimi në format e tij më të errëta e ka çuar
viktimën në vuajtje të tmerrshme dhe në marrje të vendimeve ekstreme për jetën e shëndetin deri
në mendimin për vetvrasje. Prej diskriminimit, si një prej sëmundjeje infektive të rrezikshme, vuajnë
gjithë hallkat me të cilat lidhet viktima. Ndaj mbetet detyrë e politikë bërësit dhe punëmarrësve si
dhe e çdo strukture përfshi këtu ato që mbrojnë të drejtat e punëdhënësve, autoriteteve
inspektuese e monitoruese, shoqërisë civile dhe sistemit të drejtësisë për të luftuar çdo përpjekje të
shfaqjes së diskriminimit që jo në pak raste është i shumëfishtë.
Mbrojtja, siguria, shëndeti në punë është përgjegjësi e të gjithëve dhe veçanërisht e shtetit. E gjithë
makineria duhet të jetë alerte. Frika nga hakmarrja e shton detyrimin e shtetit për të garantuar jetën
dhe dinjitetin. Ashtu sikurse nuk ka demokraci pa një jetë familjare të shëndetshme e njëjta vlen për
efektin e mjedisit të punës. Prej tij do largohen viktimat aktuale dhe ato që presin të hyjnë në të duke
e bërë kështu problemin e integrimit gjinor në tregun e punës një hendek në rritje. Nëse ka
diskriminim, dhunë e ngacmim në punë nuk ka rendimenti e cilësi të asnjë produkti që vjen prej saj
dhe kështu efektivisht prishet cilësia e jetës. Kjo do të ketë jo thjesht efekte vetjake, jo vetëm efekte
për sot por në një plan shumë më të gjerë dhe perspektiv. Ka një shqetësim global dhe rajonal lidhur
me format e diskriminimit në punë.
Një shprehje e këtij shqetësimi dhe reagimi është Konventa 190C e Organizatës Ndërkombëtare të
Punës lidhur me dhunën dhe ngacmimin në botën e punës. Kjo Konventë është një instrument me
shumë rëndësi dhe potenciale që do të mirëpritej në rast ratifikimi nga vendi ynë. Ndërkohë
shqetësimet janë bërë prezente nga Grupi i Ekspertëve për Masat kundër Dhunës ndaj Grave dhe
Dhunës në Familje të Këshillit të Europës (GREVIO). Në raportin për Shqipërinë, paragrafi 38, duke e
parë ndërlidhjen mes dhunës në familje dhe marrëdhëniet e punës ftohen ‘autoritetet të kërkojnë
përfshirjen e punëdhënësve në parandalimin e dhunës ndaj grave. Për këtë qëllim, punëdhënësit
duhen nxitur të marrin pjesë në zbatimin e politikave, si p.sh në fushatat e ndërgjegjësimit, si dhe të
nxisin krijimin e mjediseve të punës ku dhuna ndaj grave dënohet hapur dhe ku zëri i viktimave
dëgjohet dhe mbështetet’.
Sikurse çdo sëmundje kërkon një diagnostifikim të plotë, edhe për diskriminimin në punë kërkohet të
shihet me kujdes niveli i përhapjes dhe përse ende është pjesë e poshtme dhe e padukshme e një
ajzbergu. Të dhënat dhe faktet do të ndihmojnë për këtë. Prej këtej do kuptojmë se çfarë e pengon
shërimin e duhur dhe si t’i heqim këto barriera? Për të gjetur zgjidhjet do të shërbejnë ato çfarë
përbëjnë përvoja pozitive (rasti i policisë së shtetit dhe forcave të armatosur, etj me dokumentin e
politikave është një i tillë), dhe se si këto mund të adoptohen. Pa dyshim që ka vend për stimuj dhe
për ndëshkim në këtë betejë. Disa instrumente i kemi. Disa institucione janë në pararojë. Pasqyrimi i
këtij fenomeni në legjislacionin shqiptar ka zhvillimin e vet pozitiv. Shumë ligje janë në përputhje me
standardet e BE.

Por detyrimet e një vendi si Shqipëria janë ende në proces. Shqipëria ka miratuar Objektivat e
Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) që paraqesin pika të forta hyrëse, veçanërisht për përfshirjen
sociale (SDG10), barazinë gjinore (SDG5), qeverisjen dhe sundimin e ligjit (SDG 16) dhe punësimin
(SGD 8). Shqipëria aspiron të anëtarësohet në Bashkimin Evropian ku barazia dhe mos-diskriminimit
është kusht për integrim.
Ç’rrënjosja e diskriminimit, këtij realiteti kaq me efekte negative në tregun e punës kërkon më shumë:
korrigjim të qëndrimeve e sjelljeve përmes punës edukative e ndërgjegjësuese të palodhur; forcim të
kontrollit, vigjilencës e marrjes së masave të duhura deri në ndëshkime; plotësime ligjore e
institucionale. Këto janë procese me shumë përbërës. Të gjitha varen nga bashkimi i energjive dhe
mosbraktisja e viktimave. Qoftë edhe të një rasti të vogël. Sepse asnjë nuk është i tillë nëse ka
diskriminim.

Robert Gajda

Komisioner
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Shqipëri
Do doja të ndaja me ju sot disa aspekte të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Shqipëria është në
fazën finale, dhe nga momenti në moment pret miratimin e ndryshimeve të reja të propozuara mbi
Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Në brendësi të tij do të gjenden disa parashikime interesante të
cilat mund të reflektohen dhe si rrjedhojë mund të gjejnë mbështetje apo jehonë në këtë forum.
Doja gjithashtu të përmendja një parashikim interesant si për shembull ai i Diskriminimit të
Strukturuar, argument ky që lidhet shumë me aspektin e diskriminimit gjinor. Ne tani e kemi të
parashikuar si formë diskriminimi, i cili mund të hapi dimensione të reja për të pasur çështje apo
vendim diskriminimi që lidhen me aspektin e diskriminimit të strukturuar në Shqipëri dhe që prekin
posaçërisht aspektin gjinor.
Një tjetër moment tjetër interesant është dhe ai që lidhet me ngacmimin seksual. Ky i fundit është
parashikuar si pikë konkrete në Ligjin për Diskriminimin. Diçka tjetër e rëndësishme është dhe
parashikimi që ne kemi bërë për ardhjen e ankesave. Ankesat që sot do të vijnë në mënyrë anonime,
duke qënë se është vënë re se një nga arsyet se pse diskriminimi për shkak të ngacmimit seksual
nuk denoncohet është fakti se gruaja ka më shumë frikën e ekspozimit të saj në familje apo
komunitet sesa të ekspozojë/denoncojë çështjen e cila më pas mund t’i kthehet në stigma në
ambjentin ku jeton, ndaj ne kemi parashikuar garantimin e anonimitetit.
Një aspekt tjetër shumë interesant dhe më shumë interes për shoqërinë civile është që tashmë me
këtë ligj, i është dhënë mundësi këtyre organizatave që të mund të paraqesin ankesa përballë
komisionerit apo padi në gjykatë me interesa kolektivë. Pra të mos jenë më mbrojtës i vetëm i një
viktimë të diskriminimit, por të kenë mundësinë që ato vetë të nisin një çështje pranë komisionerit
apo gjykatës, edhe kur kjo çështje lidhet me një grup të tërë shoqëror. Ka ardhur koha e një
ndryshimi thelbësor për ndryshim të Ligjit për Barazinë Gjinore duke qënë se ky si ligj është shumë i
përgjithshëm, përpiqet të japë zgjidhje në shumë situata diskriminuese që lidhen me gruan por që në
shumë aspekte, si pasojë e disa inkoherencave ka mbetur i pazbatuar.
Jemi të bindur se duhet të dalim me rekomandime konkrete në lidhje me Ligjin për Barazi Gjinore në
mënyrë që ky të jetë më specifik, të adresojë më saktë problemin dhe të japë zgjidhje më të mira
dhe më efektive si dhe të parashikojë detyrime konkrete për organet publike për të siguruar
garantimin e këtij ligji. Ndërkohe që rastet të raportuara pranë Komisionerit, me natyrë të
diskriminimit gjinor janë të pakta. Kjo vjen edhe si pasojë e faktit se shumë persona nuk i njohin mirë
insititucionet dhe detyrat që këto insitucione kanë dhe se si pranë tyre mund të kërkohet një e
drejtë. Ndaj për këtë arsye është i rëndësishëm një aktivizëm i shtuar nga ana e Institucionit të
Komisionerit në bashkëpunim me Insitucione të tjera sepse problemi më i madh që kemi është se
viktima I njeh të drejtat por nuk njeh institucionit që i ka këto të drejta. Njerëzit kanë frikë edhe të
ngrejnë zërin.

Rastet që insitucioni i Komisonerit ka ndjekur kanë qënë dy.
Njëri nga ato ka pasur të bëjë me lejen prindërore e cila fatmirësisht tashmë në Shqipëri i lejohet
edhe prindit mashkull që ta marri si leje kryesisht në përputhje me disa kushte, si përshembull kur
gruaja e ka të pamundur të marr leje nga vendi i punës. Një rast diskriminim që ne kemi konstatuar
është kur një kompani lejen prindërore për prindin mashkull e dha për një kohë mjaft më të shkurtër.
Aspekti i mëmësisë kanë qënë një tjetër element që kemi dashur të prekim. Legjislacioni jonë në të
vërtetë mbron gruan në shumë aspekte që lidhen me barrëlindjen, por le të themi që është akoma jo
fort parashikues në lidhje me situatën e vitit të paslindjes. Duke bërë edhe një interepretim të
zgjeruar të kushtetutës së Shqipërisë, por edhe të disa dokumentave specifik ndërkombëtarë në
lidhje me disa raste specifike që kemi pasur ishte që të mbrohej gruaja edhe pas vitit të parë të
lindjes. Komisoneri ka dalë me një vendim diskriminimi, të cilin fatkeqësisht gjykata nuk e pranoi. Kjo
nuk na pengoi aspak, pasi ne jemi të bindur në argumentin tonë dhe edim që kjo gjë për t’u arritur
kërkon një lobim të fortë për të sjellë ndryshimin në legjislacion.

Edona Hajrullahu

Përfaqësuese
Avokati i Popullit, Kosovë
Institucioni i Avokatit të Popullit në Kosovë, është institucioni më i lartë por edhe institucioni i vetëm
Kushtetues i llojit të tij, sa i përket mbrojtjes dhe garantimit të të drejtave të njeriut në vend.
Që nga viti 2015, me kalimin e paketës së ligjeve për të drejtat e njeriut, ku bëjnë pjesë Ligji për
Avokatin e Popullit, Ligji për Barazi Gjiore, dhe Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi, institucioni ynë ka
marrë përgjegjësi shtesë, sa i përket edhe trajtimit të diskriminimit, duke u përcaktuar si organ i
barazisë e që ka kompetencë jo vetëm mbi sektorin publik, por edhe atë privat.
Duke qenë se diskriminimi si koncept juridik por edhe shoqëror, është mjaft kompleks, jo vetëm për
nga mënyra e hetimit, por edhe për nga mënyra e adresimit dhe eliminimit, një gjë mbetet ende
evidente, që si autoritetet publike, por edhe me shumë sektori privat, kanë nevojë për më shumë
ndërgjegjesim sa i përket luftimit të diskriminimit. Kjo padyshim është një sfidë me të cilën
ngarkohemi ne si institucion i pavarur, por padyshim edhe organizatat e shoqërisë civile, me qëllimin
e vetëm, për të gjetur një zgjidhje afatgjatë për nje problem sistematik siç është diskriminimi.
Nisur nga mandati i Institucionit të Avokatit të Popullit, rastet e diskriminimit të cilat paraqiten tek ne
janë të shpeshta. Gjatë trajtimit të rasteve të ndryshme mbi bazën e diskriminimit, është vënë re që
ende ka mungesë të njohurive edhe në mesin e juristëve, të cilat shpesh përfaqësojnë interesat
ligjore të kompanive private, sa i përket jo vetëm mandatit të Insitucionit të Avokatit të Popullit, por
edhe për ligjin për mbrojtjen e qytetarëve nga diskriminimi. E raste të tilla, edhe pse individuale,
sinjalizojnë për një problem që prekë një numër më të madh të qytetarëve, duke e bërë atë një
problem sistematik.
Ndër vite kemi pasur në vazhdimësi, edhe pse jo në numër të madh, ankesa që vijnë nga gratë, sa i
përket diskriminimit në punë. Gjithsesi, sa herë që IAP ka pranuar ankesa për trajtim të pabarabartë,
epilogu ka qënë që ose kemi arritur të ndërmjetësojmë, ose kemi dërguar rekomandime tek organet,
ose mendime juridike për rastet të cilat kanë qenë para gjykatave, ose edhe janë referuar në organet
përkatese kur ka pasur elementë të veprave penale, sic eshte për shembull edhe ngacmimi.
Sidoqoftë, kuadri ligjor aktual është i pamjaftueshëm për të luftuar me sukses diskriminimn e grave
në punë, pra ligji për mbrojtje nga diskriminimi, si i vetëm nuk mund të prodhoje efektin e plotë, për
sa kohe ai nuk shoqerohet me politika publike të mirë menduara, apo per sa kohe ligjet e tjera që
kanë për synim mbrojtjen e grave nga diskriminimi, nuk hartohen në atë formë që të adresojnë
problemet reale që gratë kanë. Një shembull konkret është edhe ligjin i punës, i cili aktualisht e
trajton çështjen e pushimit të lehonisë, por jo edhe të pushimit prindëror. E mungesa e pushimit
prindëror, pra pushimi i njohur edhe për babain, e koncentron gjithë barrën dhe diskriminimin
potencial në punë tek nënat. Konsideroj se pushimi i lehonisë mund të jetë më i shkurtër se një vit,
por gjithmonë me kushtin që leja prindërore të jetë mjaftueshëm i gjatë dhe i ndarë në mënyrë të
barabartë duke stimuluar të dy prindërit për t’u përkujdesur për fëmijët.

Nëse i shohim edhe statistikat sa i përket lindjeve në Kosovë, vihet re dukshëm një rënie e madhe e
lindjeve ndër vite. E kjo padyshim që reflekton mungesën e politikave të qëndrueshme për familjen,
por jo vetëm.
Në anën tjeter, për ne si institucion që pranojmë ankesa drejtpërdrejtë nga qytetarët, dicka që kemi
vënë re ndër vite, e që është relativisht shqetësuese, është fakti se numri i ankesave që vijnë në
institucion nga gratë është shumë i vogël në krahasim me ankesat që pranojmë nga burrat. Në
përgjithësi, numri i ankesa të grave përbën më pak se 30% të rasteve te paraqitura në institucionin
e Avokatit të Popullit. Kjo neve na tregon qe kemi ende nevojë të punojmë më shumë me gratë, për
t’i bindur ato që të kërkojnë me insistim repsektimin e të drejtave të tyre. Raporte apo hulumtime të
ndryshme tregojnë se ndër arsyet që gratë hezitojnë të raportojnë diskriminimin është edhe stigma
që ato mund të përjetojnë pas raportimit, frika që raportimet e tilla mund t’u sjellin problem brenda
familjes, apo edhe frika që mund t’u rrezikohet vendi i tyre i punës, pasi besimi në sistemin e
ndërtuar edhe të mbrojtjes së tyre, konsiderohet si i brishtë dhe jo shumë efektiv. Gjithsesi,
adresimi i hezitimit të grave për të raportuar diskriminimin apo edhe trajtimin e pabarabartë
nënkupton angazhim më të madh të institucioneve që t’i përkthejnë shqetesimet e grave në kuadër
te ligjeve por edhe në politika të qarta publike, por gjithashtu, në anën tjetër është thelbësor një
guximi dhe aktivizimimi që duhet të vijë edhe nga vetë gratë, për të sfiduar sistemin e krijuar në
praktikë.
Padyshim ndryshimi i praktikave, apo sistemit është një rrugë shumë e gjatë, e ngadaltë por edhe
konsumuese, mirëpo ndryshimi nuk vjen dot ndryshe. Ndërkaq, unë jam e bindur që besimi tek
institucionet e shtetit nuk duhet humbur në asnjë moment, pavarësisht sa i brishtë mund të jetë ai.
E prandaj roli i një shoqërie aktive, është kyç në përmirësimin edhe të vetë punës së institucioneve,
dhe rrjedhimisht edhe i forcimit të besueshmërisë ndaj institucioneve shtetërore.

Mersiha Jaskic

Koordinatore Projekti
Qendra Për Promovimin e Shoqërisë Civile, Bosnja dhe Hercegovina
Bosnja dhe Hercegovina është një vend që shtrihet në Evropën Juglindore, me një popullsi prej
3.531.159 sipas regjistrimit të vitit 2013. Gratë përbëjnë 50.94% të popullsisë së përgjithshme
(1.798.889). Sipas Agjencisë së Statistikave të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe botimeve të tyre në
Korrik 2020, 803.326 (22.75%) janë qytetarë të punësuar. Sidoqoftë, gratë përbëjnë vetëm 42.92%
të këtij numri - pra burrat janë më aktivë në tregun e punës sesa gratë. Sipas të njëjtave statistika,
gratë kryesisht punojnë në arsim, kujdes shëndetësor, financë, arte.
Problematikat që lidhen me tregun e punës në Bosnjë-Hercegovinë kryesisht vijnë si pasojë e
diskriminimit që është i llojeve të ndryshme - qoftë nepotizëm, korrupsion, diskriminim me bazë
etnie, apo - një nga format më të shpeshta të diskriminimit në tregun e punës - diskriminimi me
bazë gjinore në vendin e punës. Gratë në Bosnjë dhe Hercegovinë përballen me të gjitha!
Bosnja dhe Hercegovina ka një kornizë ligjore të përcaktuar qartë, kornizë e cila merret me
diskriminimin në përgjithësi (Ligji për Ndalimin e Diskriminimit në Bosnjë dhe Hercegovinë) dhe
posaçërisht diskriminimin gjinor (Ligji për Barazinë Gjinore i Bosnjë dhe Hercegovinës), si dhe
përcakton qartë ligje që sigurojnë mbrojtje nga diskriminimi dhe ngacmimi në vendin e punës (Ligji i
Punës i Federatës së Bosnjë dhe Hercegovinës, Ligji i Punës i Republikës Srpska dhe Ligji i Punës i
Rrethit Brčko). Pavarësisht nga fakti që korniza ligjore ekziston në të gjitha nivelet administrative në
Bosnjë dhe Hercegovinë - këto ligje zbatohen rrallë siç duhet.
Problemet që ndodhin midis grave në vendin e punës në Bosnjë dhe Hercegovinë lidhen me ndarjen
vertikale dhe horizontale - e para tregon mundësitë e kufizuara për përparim në një sektor specifik,
ndërsa e dyta përqendrimin e grave dhe burrave në sektorë të caktuar profesionalë.

Për më tepër, ka çështje të mungesës së të kuptuarit të të drejtave dhe detyrimeve të dikujt dhe
mungesës së njohurive mbi kornizën ligjore në lidhje me diskriminimin në vendin e punës. Së fundmi,
ajo që luan një rol vendimtar në këtë çështje janë rolet tradicionale gjinore të cilat janë thellësisht të
prirura në shoqërinë e Bosnje-Hercegovinës, veçanërisht në zonat rurale - të cilat rezultojnë ose në
papunësi të madhe të grave ose në heshtjen e tyre karshi diskriminimit në vendin e punës
ngacmimit.
Nga një hulumtim mbi perceptimin e diskriminimit gjinor në tregun e punës në Bosnjë dhe
Hercegovinë, i cili përfshiu një kampion grash të arsimuara dhe të punësuara në Bosnjë dhe
Hercegovinë, kryesisht nga zonat urbane, rezultuan gjetjet e mëposhtme:
43% e grave nuk kanë informacion mbi rregullat
dhe rregulloret ekzistuese në lidhje me
diskriminimin në vendet e tyre përkatëse të
punës;
49% e grave të përfshira në hulumtim u pyetën
për statusin e tyre martesor dhe planet e tyre
për të pasur fëmijë në intervistat e parazgjedhjeve të punës;
51% e grave kanë hasur njoftime për punë në të
cilat një nga parakushtet do të ishte
mirëspecifikimi i gjinisë;

84% e grave në hulumtim deklaruan se gratë
dhe burrat trajtohen ndryshe në shoqërinë e
Bosnje-Hercegovinës në përgjithësi, gjë që
rezulton edhe në trajtimin e tyre të ndryshëm
në vendin e punës;
75% e grave të përfshira në hulumtim
deklarojnë se ato dhe kolegët e tyre meshkuj
nuk kanë mundësi të barabarta përparimi në
vendin e tyre të punës;
43% e grave paguhen më pak sesa kolegët e
tyre burra që punojnë në të njëjtat pozicione.

Kështu, ka shumë çështje ose probleme për t'u trajtuar në lidhje me diskriminimin me bazë gjinore në
vendin e punës në Bosnjë dhe Hercegovinë, por ato më të rëndësishmet janë mungesa e të kuptuarit
dhe njohurive rreth kornizës ligjore dhe të drejtave dhe detyrimeve të punëdhënësve dhe
punëmarrësve, ngacmimet dhe heshtja e grave që përballen me ngacmime, pasojat COVID-19 për sa
i përket punësimit në përgjithësi në të cilat gratë shpesh margjinalizohen, etj.
Rekomandimi do të ishte krijimi i programeve mbështetëse për gratë e papuna që ato të jenë sa më
konkurruese në tregun e punës (programe mentorimi, këshillim dhe trajnime, si dhe fushata
informuese për gratë e punësuara në mënyrë që t'i parandalojë ato të ngacmohen ose diskriminohen
dhe të mos adresojnë atë për shkak të mungesës së informacionit. Rekomandime të tjera përfshijnë
mbledhjen e të dhënave të ndara sipas gjinisë, bërjen e hulumtimeve (me theks në përfshirjen e
grave nga zonat rurale), dhe analizat dhe vlerësimet e politikave gjinore.

Ines Leskaj

Drejtoreshë Ekzekutive
Rrjeti i Fuqizimit të Grave Shqiptare
AWEN është një organizatë e cila nuk ka patur eksperiencë të mëparshme sa i takon rasteve të
diskriminit në vendin e punës. Gjatë vitit të kaluar dhe gjatë këtij viti AWEN ka zbatuar një projekt
rreth kësaj çështjeje, i cili mbështetet financiarisht nga Bashkimi Europian dhe bashkëfinancuar nga
Sida, me organizatë zbatuese dhe monitoruese për projekte rreth kësaj teme në Shqipëri: Qendrën
Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC). AWEN nëpërmjet këtij projekti është duke ndjekur raste
nëpërmjet mbrojtjes dhe përfaqësimit ligjor qoftë nga sektorit privat si edhe raste me të njëjtën
problematikë nga institucionet shtetërore.
Ajo çfarë është vënë re nga zbatimi i këtij projekti është se diskriminimi me bazë gjinore është shumë
shpesh i vështirë për t’u provuar ligjërisht. Por, që në momentin kur në njoftimet publike të punësimit
kërkohen gra për kryerjen e punëve të caktuara veçanërisht kur janë me kushte minimale dhe paga
minimale, diskriminimi gjinor është i hapur.
Fasoneritë kërkojnë kryesisht vetëm gra në ndërmarrjet e tyre. Në ato fasoneri që kërkohen burra
paga minimale për burrat varion nga 30 000 - 35 000 lekë ndërsa për gratë paga minimale fillon me
20.000 ose 24 000 lekë. Ky fakt flet hapur për hendekun gjinor në paga dhe diskriminim sa i takon
punës. Nga një monitorim gjatë zbatimit të këtij projekti: Në dyqanet e vogla dhe në markete
kryesisht kërkohen vajza te reja (duke vendosur shpesh edhe limitin e moshës). Ajo që të bën më
shumë përshtypje është mosha e re që vendoset si limit (p.sh: jo më shumë se, ose deri në 40 vjeç).
Në sektorin privat nëpërmjet projektit janë duke u ndjekur disa raste të cilat kanë hasur
diskriminim në punë:
Rasti i një kompanie që ka pushuar mbi 30 punonjëse gra dhe vajza pa u dhënë pagat e tre muajve,
duke mos u paguar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore dhe duke i larguar në mënyrë të
menjëhershme nga vendi i punës, është dërguar nga juristja në prokurorinë e Tiranës. Informacioni
për këtë rast është marrë nga publikimi në media dhe është duke u ndjekur në rrugë gjyqësore. 18
gra kanë përpiluar me mbështetjen e juristes kallëzimet penale dhe 12 prej tyre janë duke ndjekur
dhe procedurat ligjore civile bazuar në Kodin e Punës. Ky rast është jo vetëm një formë e rëndë e
diskriminimit në punë por ka të bëjë edhe me mungesën e funksionimit dhe ushtrimit të detyrës
ashtu siç duhet nga organet shtetërore. Në këtë rast ato nuk kanë ushtruar monitorimet e duhura
dhe nuk kanë kryer hapat lidhur me shkeljet e ligjit nga kompanitë private. Prej 6 vitesh gra
kryefamiljare kanë punuar pa sigurime në shumë raste edhe me vajzat e tyre të reja duke prekur në
këtë mënyrë ekonominë e gjithë familjes.
Ndërkohë lidhur me rastet e diskriminimeve në vendin e punës në institucionet shtetërore:
Punonjëset kërkojnë dhe kanë nevojë të vazhdueshme për këshillime ligjore por e kanë shumë të
vështirë t’i drejtohen gjykatës apo institucioneve të tjera për shkak të frikës se mos humbasin vendin
e punës. Ato i drejtohen gjykatës vetëm kur largohen nga puna përfundimisht, e për më tepër jo për
çdo lloj problematike e diskriminimi në vendin e punës.
Mungesa e informacionit dhe mungesa e ndërgjegjësimit janë një nga arsyet. Në disa sektorë si
shëndetësi, polici dhe arsim janë konstatuar diskriminime në punë të grave, për shkak të
kualifikimeve (të cilat nuk kanë qenë të munguara), politizimit të punësimit në struktura drejtuese,
refuzimit të tyre për t’u përfshirë në veprime korruptive, kontrata të shkurtëra të ndërprera pa
njoftim, ulje në detyrë apo lëvizje paralele të pajustifikuara. Lidhur me dokumentacionet e rekrutimit
të personave në punë në sektorin privat ato shpesh kanë rezultuar të dyshimta, të paplota sa i takon
llojit të dokumentacionit, jo transparente. Procesi i rekrutimit në punë vijon ende të funksionojë me
njohje personale ose edhe rastësore, gjë që vështirëson veprimet ligjore që do të duhet të pasonin
këto shkelje. Në disa raste kohëzgjatja e punësimit është shumë e ulët (3 deri në 6 muaj) dhe ka
qenë shpesh e shoqëruar me mungesë të justifikimeve apo arsyetimit përkatës për largimet nga
puna. Është për t’u përmenduar fakti se në gjykatat tona këto raste pasqyrohen thjesht si ndërprerje
të marrdhënieve të punës të menjëhershme dhe jo si ndërprerje të punës të cilat janë të shoqëruara
me shkaqe apo arsyetimet përkatëse. Një nga problematikat që gjithashtu është vënë re është edhe
fakti se në padi shpesh nuk parashtrohen apo shpjegohet në çdo rast llojet e diskriminimit.
Prandaj për këtë arsye edhe nuk hetohen e gjykohen këto shkaqe në vijim, pasi në çështjet civile, gjykata nuk
mund të dalë jashtë objektit të padisë. Kjo problematikë sjell nevojën e ngritjes së kapaciteteve për juristet/ët
dhe avokate/ë, në mënyrë që të gjitha problematikat dhe çështjet e lidhura me diskriminimin në punë dhe
kryesisht atë me bazë gjinore të klasifikohen dhe përpilohen saktësisht.

Zhvillimi i Aftësive Profesionale
për gratë dhe orientimi i tyre në
tregun e punës
Në Shqipëri dhe Kosovë ofrohet arsim dhe aftësim profesional, por pothuajse të gjitha institucionet që
e ofrojnë janë të vendosura në zonat urbane. Nga hulumtimet në të dy vendet arsimi profesional ende
nuk merret parasysh nga shumë studentë. Shkollat profesionale zakonisht regjistrojnë studentë me
nota mesatare shumë të ulëta ose ata që nuk arrijnë të kalojnë vitin e parë të gjimnazit. Gratë dhe
vajzat e kanë të vështirë pjesëmarrjen në arsimin profesional.

Drin Haraqia

Drejtor i Përgjithshëm
Agjensia e Punësimit, Kosovë
Aftësimi Profesional:
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale përmes Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës,
menaxhon 8 Qendra të Aftësimit Profesional (QAP) të cilat janë të koncentruara në 7 Rajonet e
Republikës së Kosovës: Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjakovë, Ferizaj, Gjilan, Mitorvicë dhe Doljane (pjesa
veriore e Mitrovicës) me 69 punëtori dhe 30 profesione të ndryshme. Në këto qendra bëhet
aftësimi dhe ri-aftësimi i personave që janë të regjistruar si punëkërkues, të papunë dhe ata që
marrin shërbimet për orientim në karrierë, pranë të gjitha zyrave të Punësimit nëpër komuna.
Sistemi trajnimit në Qendrat e Aftësimit Profesional është mjaft fleksibël, modular dhe bazohet në
aftësi individuale të kandidatit. Kohëzgjatja e trajnimit është 3-6 muaj. Kandidati i nënshtrohet testit
pas çdo moduli që zhvillohet si dhe testin përfundimtarë dhe pas trajnimit merr çertifikatë mbi
kompetencat e marra. Trajnimet janë 30% teori dhe 70% praktikë.
Trajnimi Institucional:
Trajnimi institucional nënkupton trajnimi që ofrohet nga 8 Qendrat e Aftësimit Profesional (QAP) që
operojnë nën administrimin e APRK-së. Qendrat për Aftësim Profesionale (QAP) ofrojnë trajnime
për punëkërkuesit për një profesion të caktuar falas duke u fokusuar në aplikimin e shkathtësive dhe
njohurive praktike duke përdorur mësimin në klasë si dhe në kabinete të ndryshme.
Qëllimi i trajnimeve institucionale është që të mundësojnë një ngritje ose adaptim të njohurive
profesionale, shkathtësive dhe qëndrimeve të nevojshme për performancë efikase brenda një
profesioni, duke i mundësuar pjesëmarrësve që të marrin njohuri shtesë, shkathtësitë dhe aftësitë
për të kryer punë efikase, trajnimet në QAP-ve në këtë mënyrë synojnë të rrisin perspektivën e
pjesëmarrësve në punësim ose ruajtjen e punësimit të tyre.
Trajnimi i Kombinuar QAP-Kompani:
Qendrat e Aftësimit Profesional identifikojnë ndërmarrjet për bashkëpunim dhe së bashku
realizojnë marrëveshje mirëkuptimi. Në kuadër të kësaj aplikohet trajnimi i kombinuar, ku disa
module zhvillohen në qendër të aftësimit profesional dhe disa module tjera të ndërlidhura me
pjesën praktike të finalizimit të produktit zhvillohen në kompani.
Ofrimi i shërbimeve të aftësimeve profesionale, që kërkohen nga tregu i punës;
Vlerësimi dhe çertifikimi i kandidatëve;
Njohja e mësimit paraprak;
Monitorimi i ofruesve të trajnimit që zhvillojnë trajnime në marrëveshje me agjencinë,
Përgatitja e planit individual të trajnimit për kandidat që kryejnë punë praktike në kompani si dhe
monitorimi, vlerësimi dhe çertifikimi;
Përgatitja e informatave për ecurinë e trajnimeve.

Me qëllim të përfshirjës më të madhe të femrave nëpër trajnime, viteve të fundit kemi hapur
trajnime të reja sipas nevojave të tregut të punës dhe që më shumë u përshtaten femrave si;
furrtari, rrobaqepësi, grimiere, parukiere.

Statistikat:
Tregu i punës
Numri i përgjithshëm i punëkërkusve të
regjsitruar është 198,296 persona, ku prej
tyre femra janë 89,315 ndërsa meshkuj
janë 108,981 persona.
Numri i ndërmjetësimeve në punësim të
rregullt deri tani është 1043 persona, ku
prej tyre femra janë 426 persona ndërsa
meshkuj janë 617 persona.
Numri i ndërmjetësimeve në Masat Aktive
të Tregut të Punës është 1854 persona, ku
prej tyre femra janë 1022 persona, ndërsa
meshkuj janë 832 persona.

Iris Luarasi

Drejtoreshë Ekzekutive
Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza, Shqipëri
COVID-19 nuk është emergjenca e parë shëndetësore në botë. Përkundrazi, ekziston një mungesë e
theksuar e hulumtimit mbi implikimet e emergjencave të shëndetit publik në grupe të ndryshme,
veçanërisht për gratë dhe vajzat. Burrat mund të jenë më të rrezikuar të vdesin nga sëmundja, por
gratë janë ato që përballen me rënien e ekonomisë.
Konkluzione të shumë studimeve tregojnë se adresimi i pabarazive gjinore është thelbësor për t'iu
përgjigjur në mënyrë efektive krizave dhe faktorëve të tyre themelorë. Gjatë kësaj periudhe kemi
filluar të shohim implikimet që ka përhapja e COVID-19 mbi gratë dhe vajzat. Siç thuhet në
Konventën e Stambollit, dhuna prek në mënyrë disproporcionale gratë dhe vajzat dhe e njëjta gjë ose
edhe më shumë ndodh në raste urgjente shëndetësore. Kjo situatë po ndikon shumë te gratë dhe
fëmijët në nevojë, në shumë aspekte. Së pari, viktimat e dhunës në familje u detyruan të jetojnë në
shtëpi 24/7 me autorin e dhunës. Shtëpia nuk ishte më vendi i sigurt për këto gra, kështu që ato
ndiheshin më të kërcënuara se zakonisht. Imagjinoni se çfarë ndodh me një familje të varfër që jeton
në 60 metra katrorë dhe si mund të telefonojë në linjën e ndihmës, në kohën kur nuk ka privatësi për
të dhe ajo nuk ka akses në një kompjuter apo edhe në një celular.
Për shumë gra që punojnë në industrinë e punëve ditore si; shërbimet e pastrimit të shtëpive,
kujdesin për fëmijët, etj, mbyllja ka qenë një kohë shumë e vështirë ekonomikisht pasi keto gra nuk
paguheshin për ditët që nuk punonin. Të mbijetuarat e dhunës në familje, ato që kanë hedhur një hap
për t’u ndarë nga autorët e dhunës dhe kanë filluar një jetë të re të pavarur ekonomike për veten dhe
fëmijët e tyre, ishin ato që u preken më shumë në nivelin socio-ekonomik. Ne jetojmë akoma me
kulturën ku normat shoqërore janë se puna e burrave ka me shumë vlerë dhe kjo është arsyeja pse
ata po paguhen më shumë, ndërsa puna e grave jo. Të gjitha shkollat, kopshtet dhe çerdhet ishin
mbyllur, kështu që nëse gratë duhet të punojnë, ato shpesh nuk kanë ku të lënë fëmijët e tyre gjatë
ditës. Frika më e madhe është nëse shkollat do mbyllen sërish.

Gratë në vendin e punës rrezikojnë të braktisin forcën e punës nëse kjo do të ndodhë dhe natyralisht
ky do të jetë një hap mbrapa për të drejtat e grave në vendin e punës. Një pjesë e grave gjatë kësaj
periudhe nuk kanë qenë në gjendje të paguanin huatë, gjë që po ndikon në perspektivat ekonomike
më afatgjata. Nën rrethanat e jashtëzakonshme që krijoi kriza e Covid-19, shumë punonjës po
përpiqen të bëjnë punën e tyre në rrethana të paimagjinuara më parë. Shumë njerëz ndihen sikur
janë "gjatë gjithë kohës aktiv" tani që kufijtë midis punës dhe shtëpisë janë paqartë. Shumica jonë
jemi të shqetësuar për shëndetin dhe financat e familjes dhe për të gjitha këto arsye “burnout”
(mbingarkesa me stres) është një çështje e vërtetë.
Pandemia gjithashtu ka intensifikuar sfidat me të cilat gratë tashmë përballen në vendin e punës.
Nënat që punojnë kanë punuar gjithmonë një "turn të dytë" - një ditë të plotë pune që pasohet nga
orë të kaluara për t'u kujdesur për fëmijët dhe duke bërë punë shtëpiake. Të marra së bashku, këto
sfida paraqesin një pamje të një fuqie punëtore që po mbahet nën presion dhe ankth. Dekada
hulumtimi tregojnë se gratë bëjnë shumë më shumë punë shtëpie dhe kujdes për fëmijët sesa
burrat. Gjatë Covid-19, gratë - dhe nënat në veçanti - po marrin një ngarkesë edhe më të rëndë.
Nënat kanë tre herë më shumë mundësi sesa baballarët që të jenë përgjegjëse për shumicën e
punëve të shtëpisë.
Ndërkohë, për 1 në 5 nëna që nuk jetojnë me një bashkëshort ose partner, sfidat janë edhe më të
mëdha. Nënat beqare kanë më shumë gjasa se prindërit e tjerë të kryejnë të gjitha punët e shtëpisë
dhe kujdesin e fëmijëve në shtëpinë e tyre, dhe gjithashtu ka më shumë të ngjarë se nënat në
përgjithësi të thonë se pasiguria financiare është një nga shqetësimet e tyre kryesore gjatë
pandemisë.

Ilirjana Gashi

Drejtoreshë Ekzekutive
Gratë për gratë, Kosovë
Kosova-Women 4 Women (KW4W) është OJQ e regjistruar në vitin 2016 e cila trashëgoi historinë e
punës 16 vjeqare të WfWI në Kosovë, gjatë së cilës u ofrua një program i përbërë nga trajnime për
afërsisht 35,000 gra nga te gjitha komunitetet. Roli kryesor i organizatës është fuqizimi social dhe
ekonomik i grave duke punuar nga viti 2015 gjithashtu me burra, në tema të ndryshme ne lidhje me
edukimin e tyre që kanë të bëjnë me familjen dhe të drejtat e grave.
Misioni ynë është mbështetja e grave të margjinalizuara në Kosovë për të fituar dhe kursyer para, për
të përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien, të ndikojnë në vendimmarrjen brenda familjes dhe
komunitetit dhe të krijojnë rrjete të mbështetjes. Duke shfrytëzuar aftësitë, njohuritë dhe qasjen në
burime, gratë do të jenë në gjendje të krijojnë ndryshime të qëndrueshme për veten e tyre, familjen
dhe komunitetin. Prej vitit 2012 KW4W drejton zyrën për përkrahje në punësim, përfituese të së cilës
janë gra të cilat kanë përfunduar programin bazë të trajnimit të KW4W. Kjo zyrë është themeluar për
të ndihmuar këto gra të tejkalojnë vështirësitë dhe të punësohen dhe që nga ajo kohë mbi 950 gra
kanë gjetur punë përmes kësaj zyre.
Vitet e fundit kemi filluar edhe ndihmesën bizneseve ku gratë janë pronare ose bashkëpronare duke
ju ofruar ngritje të kapaciteteve sipas nevojës si dhe ofrimin e granteve. Pra, punësimi dhe
vetpunësimi i grave është fokusi i K-W4W duke u munduar që ta arrijmë barazinë gjinore sa më
shumë përmes fuqizimit ekonomik, meqenëse përvoja e gjatë na ka treguar që fuqizimi social vjen në
këtë mënyrë pothuajse natyrshëm.
Aftësimi profesional/zanatet që ne ofrojmë për gratë bëhet në bazë të hulumtimit të kohë pas
kohshëm të tregut për kërkesa për vende pune. Ne vazhdojmë me ofrimin e mundësive për zhvillimin
e aftësive të grave në zanatet si rrobaqepësia, bletaria, hortikultura e të tjera të cilat kohëve të fundit
gjithnjë e më tepër janë mundësi e mirë për punësim ose vetpunësim Sipas hulumtimeve dhe
statistikave, fatkeqësisht, nuk është vetëm mungesa e aftësive të grave ajo që shkakton një numër të
madh grash të papuna në Kosovë.

Numri i grave me shkollim të lartë që presin punë është i madh ashtu si është i vogël numri i grave
në vende udhëheqëse. Në nivelin e komunave përderisa 55% e të punësuarve janë gra, vetëm 11% e
pozitave udhëheqëse janë të ushtruara nga gratë. Ky disproporcion vërehet edhe në fushat tjera ku
është dëshmuar që në profesionet që paguhen më mirë, në industritë produktive dominon
punësimi i burrave. Stereotipizimi i vendeve të punës vazhdon të jete sfidë për gratë e Kosovës, por
edhe për ne si organizatë. Ekzistojnë nje mori arsyesh pse numri i grave aktive që kërkojne punë në
Kosovë është poashtu shumë i vogël, vetëm 12%.
Në një hulumtim të prezentuar në një konferencë të Agjensionit për Barazi Gjinore të organizuar
para ca javësh, ishte e dëshmuar se gratë paguhen 13% më pak në krahasim me burrat për punën e
njejtë që e bëjnë. Mungesa e ndihmës në shtëpi për kujdesin për fëmijët, anëtarët tjerë të familjes
dhe mirëmbajtjen është faktor shtese që gratë ta kenë të vështirë të punojnë jasht shtëpisë. Në një
mënyrë, nëse kanë një vend pune ato janë të detyruara të punojnë në disa turne, sepse pas kthimit
në shtëpi çdo ditë i pret “turni” tjetër i punës (larja, pastrimi, pregaditja e ushqimit, kujdesi për
fëmijë etj). Shto këtij fakti edhe tjetrin, mungesën e kujdesit për fëmijë. Numri i institucioneve
parashkollore është shumë i vogël, përfshi këtu edhe ato private, ka komuna në Kosovë ku nuk ka
asnje çerdhe publike. Me një llogari të thjeshtë të pagesës mujore për çerdhe në krahasim me
pagën që një grua fiton mesatarisht, kuptohet se është e veshtirë ta motivosh një grua të re të
punojë nëse ka fëmijë të vegjël. Duke mos e llogaritur diskriminimin që përjetojnë nga ana e
punëdhënësve gratë e reja të cilat kërkojnë punë, nëse janë në moshën që planifikojnë të krijojnë
familje dhe të lindin fëmijë.
Me gjithë këto arsye të numërura më lart është inkurajuese të shohim se vajzat e reja janë të
interesuara për shkollim të lartë. Ka gjithnjë e më tepër gra që aspirojnë pozita si në politikë ashtu
edhe në profesione të cilat më heret janë karakterizuar si punë të burrave. Është inkurajuese edhe
përkrahja që marrin nga ana e familjes duke ju ndihmuar në shkollim. Kemi kënaqesinë t’i dëgjojmë
shpeshherë gratë që janë pjesë e programeve tona të jenë përkrahëse të mëdha në shkollimin e
vajzave të tyre. Orientimi i hershëm në karrierë si për vajzat ashtu edhe për djemtë duket se është i
nevojshëm në mënyrë që të mos ballafaqohemi me sfidat shtesë që ekzistojnë momentalisht. Po
ashtu përfshirja e aftësive të buta në shkollim, sepse në punën tonë shpesh herë ballafaqohemi me
raste që kanë vështirësi të gjejnë punë jo në mungesë aftesish profesionale por në mungesë të
aftësive të buta.
Numri i grave që janë pronare të bizneseve po rritet, megjithëse me një ritëm më të ngadalshëm
nga i dëshiruari, por kjo e shton nevojën për ngritjen e aftësive të tyre në menaxhimin dhe suksesin
e bizneseve.

Shpresa Agushi

Drejtoreshë Ekzekutive
RROGRAEK
Në ditët e sotme në Kosovë, kushtet e jetesës së grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase paraqesin një
çështje shumë shqetësuese, me një gjendje të varfër socio-ekonomike dhe nivele të ulët të
arsimimit. Gratë e këtyre tri komuniteteve përballet me margjinalizim të përhapur, diskriminim të
rrënjosur thellë dhe integrim të dobët social. Ndonëse ekziston korniza ligjore dhe institucionale për
mbrojtjen e barazisë gjinore dhe të të drejtave të komuniteteve, zbatimi i tyre mbetet tejet i dobët,
gjë që paraqet sfida vendimtare të cilat duhet të adresohen urgjentisht. Respektimi i detyrimeve të
përfshira në Ligjin për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të
tyre mbetet i dobët. Ligji nr. 03/L-047, neni 9, Mundësitë ekonomike dhe sociale (specifikisht neni
9.2 dhe neni 9.4) ka një rëndësi të veçantë në kuadër të këtij raporti, pasi që kërkon vëmendje të
veçantë në përmirësimin e gjendjes së punësimit të komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian dhe
garantimin e barazisë gjinore në mundësitë ekonomike dhe sociale. Shkalla e lartë e papunësisë së
grave Rome, Ashkali dhe Egjiptiane është si rezultat i nivelit të lartë të pabarazisë gjinore në familje,
niveli i ultë arsimor i grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase, mos integrimi i grave Rome, Ashkali dhe
Egjiptiane në shoqërinë Kosovare, diskriminimi racor dhe etnik në punësim nga institucionet dhe

bizneset private, varësia ekonomike e gruas në familje, mohimi i të drejtës në trashëgimi si dhe
angazhimi i vazhdueshëm vetëm me punë shtëpiake, ato janë viktima të një margjinalizimi të
dyfishtë, rëndësia e rregullave shoqërore të drejtuara tradicionalisht që bart me vete role shoqërore
me rrënjë të thella gjinore dhe martesa të hershme. Hulumtimi i fundit nxjerr se 82 përqind e
respodentëve të aftë për punë janë deklaruar se nuk janë në marrëdhënie pune, të cilët tregojnë se
kanë kualifikimet e duhura ose janë duke ndjekur kualifikimet e nevojshme që do mundësojnë
përfshirjen e tyre në tregun e punës.(RROGRAEK, 2019) Rreth 95 përqind të grup moshës 18-24 vjeç
nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian janë të papunë, pavarësisht arsimit të lartë të arritur,
dhe vende të lira të punës në sektorë të ndryshëm(Organizata Ndërkombëtare e Punës, 2019).
Ajo çka vlen të përmendet është fakti i mungesës së komunikimit ndërmjet aktorëve - sektorit
publik, privat dhe komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian - dhe prezenca e paragjykimeve që kanë
kontribuar në një hendek më të madh të përfshirjes në tregun e punës. Për më tepër, edhe pse në
mungesë të të dhënave, sipas bashkëbisedimeve me anëtarët e këtyre komuniteteve, shkalla e
papunësisë dhe varfërisë është rritur edhe më tej gjatë pandemisë COVID-19.
Shifrat e paraqitura qartazi dëshmojnë se në shoqërinë kosovare, dhe në veçanti te komunitetet
minoritare, vazhdon të ketë role gjinore fikse të rrënjosura thellë, të cilat kryesisht e konsiderojnë si
të papërshtatshme që gratë të konkurrojnë me burrat në ndërmarrje private. Prandaj urgjentisht
nevojitet vëmendje e veçantë dhe veprime për të adresuar në mënyrë efektive kushtet e vështira të
jetesës, cënueshmërinë e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian dhe promovimin e fuqizimit
ekonomik. Në këtë perspektivë, ndërmarrësit shihen si rruga më e vlefshme për të zbutur
vështirësitë aktuale dhe nxitur rritjen përmes gjenerimit të të ardhurave dhe pavarësisë së
qëndrueshme financiare. Investimet në aktivitete të vogla biznesi dhe trajnime besohet të jenë
mënyrë efektive dhe me kosto të përshtatshme për të arritur këtë qëllim.
Edhe në shoqërinë kosovare paragjykohen komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, dhe për këtë
duhet të rriten fushatat e vetëdijesimit dhe sensibilizimit ndaj komuniteteve Rom, Ashkali dhe
Egjiptian, si dhe të rriten urat e bashkëpunimit, integrimit dhe përkrahjes së këtyre komuniteteve.
Megjithatë, përgjegjësitë kryesore mbeten te Komuna, kompetencat ligjore të të cilave përfshijnë
rregullimin dhe mbështetjen aktive për zhvillimin e ekonomisë lokale dhe të ndërmarrjeve të vogla.
Gratë e këtyre komuniteteve janë në veçanti në pozitë diskriminuese dhe të pafavorshme dhe duke
mos pasur zgjidhje tjetër, gratë e këtyre komuniteteve për shkak të mospërfshirjes së tyre në
proceset e punësimit, janë të detyruara që të lindin fëmijë për të marrë ndihmë sociale në bazë të
kriterit ekiztues për prindërit e papunësuar me fëmijë deri në moshën pesë vjeçare. Megjithatë, siç
dihet ndihmat sociale në Kosovë janë të pamjaftueshme për ekzistencën bazë. Ato janë vetëm një
element i mundësive të familjeve për mbijetesë. Stereotipet e tilla negative ndaj grave Rome, Ashkali
dhe Egjiptase dhe pjesëtarëve të tjerë të këtyre komuniteteve duhet të eliminohen duke promovuar
një kulturë me të hapur dhe duke i trajtuar më me theks në dokumentet dhe programet e
rëndësishme të Republikës së Kosovës.
Mungesa e përgatitjes ose shkollimit profesional dhe diskriminimit gjinor dhe etnik janë pengesa të
theksuara për integrimin e grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase gjë që rezulton në shkallë më të lartë
të papunësisë dhe kushte më të ulëta jetese në krahasim me popullatën shumicë ose pakicat tjera
në Kosovë. Për shkak të rrethanave që lidhen me shkallën e papunësisë së grave Rome, Ashkali dhe
Egjiptiane, ato janë të detyruara të kërkojnë punë dhe në të shumtën e rasteve ato përfundojnë në
sektorin e ekonomisë joformale. Në vitin 2013 projekti i financuar nga Entiteti i OKB-së për Barazi
Gjinore dhe Fuqizimin e Grave – Gratë e OKB/UNDP/BE Promovimi i fuqizimit ekonomik të
komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptas në Kosovë, i zbatuar nga Qendra Evropiane për Çështje të
Minoriteteve në Kosovë(ECMI) Kosova dhe Rrjeti i Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe
Egjiptiane të Kosovës (RROGRAEK), ka synuar përmirësimin dhe fuqizimin ekonomik të grave që ka
pasur pikësynim, më konkretisht, aktivitetet kanë pasur për synim përmirësimin e shkathtësive
profesionale dhe sipërmarrëse të përfituesve, si dhe ngritjen e vetëdijes së institucioneve mbi
gjendjen socio-ekonomike të tyre dhe avokimin për rritje të mbështetjes. RROGRAEK në vitet e
fundit përveç këtyre trajnimeve i përkrahu gratë në biznes me projektet e start up me fonde
zvicerane.
Duhet të ceket edhe mos regjistrimi grave në qendrat për kërkim pune për shkak të mosbesimit që
ato nuk do të mund të gjejnë punë. Trajnimet profesionale që ofrohen nga qendrat për punësim në
Kosovë kanë moshën e caktuar të përfshirjes që është nga 18 deri me 35 dhe shumë pak janë të
përshtatura për gra.

Mbrojtja dhe
Përfshirja Sociale
Mbrojtja sociale kontribuon në sigurinë themelore që parandalon njerëzit të bien në varfëri ekstreme
në situata të cënueshme dhe ndihmon në menaxhimin më të mirë të rreziqeve. Mbrojtja sociale
përfshinë masa të tilla si sigurimet shoqërore, politika të cilat sigurojnë standarde minimale të punës,
sigurimin e papunësisë, përfitimet e fëmijëve dhe familjes përfshirë mbrojtjen e lehonisë dhe lejen e
babait, përfitimet nga dëmtimi në punë, përfitimet nga sëmundjet, përfitimet e aftësisë së kufizuar,
mbrojtjen e shëndetit, pleqërinë etj. Sistemet gjithëpërfshirëse të mbrojtjes sociale adresojnë çështjet
e mësipërme me një larmi ndërhyrjesh. Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm 1 synon t’i japë fund
varfërisë në të gjitha format e saj e kudo. Disa nga synimet e tij përfshijnë: Krijimin e kornizave të
shëndosha të politikave në nivelet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, bazuar në strategjitë e
zhvillimit pro-të varfërve dhe me ndjeshmëri gjinore, mbështetje në investimet e përshpejtuara për
çrrënjosjen e varfërisë; Zbatimin e sistemeve dhe masave të përshtatshme të mbrojtjes shoqërore për
të gjithë, në mënyrë që deri në vitin 2030 të arrihet mbulim i konsiderueshëm i të varfërve.

Enkelejda Bregu

Menaxhere Programi
Politikat Sociale dhe Barazia Gjinore në Komisionin Evropian, Shqipëri
Mbrojtja dhe Përfshirja Sociale në BE
Sistemet e mbrojtjes sociale janë krijuar për të siguruar mbrojtje nga rreziqet dhe nevojat që lidhen
me:
Papunësinë,
Përgjegjësitë prindërore,
Sëmundjet dhe kujdesin shëndetësor,
Pavlefshmërinë,
Humbjen e bashkëshortit ose prindit,
Mosha e vjetër,
Strehimi,
Përjashtimi social.
Kuadri kryesor i politikave në fushën e mbrojtjes sociale të BE-së është strategjia Evropa 2020 dhe
metoda e hapur e koordinimit për mbrojtjen sociale dhe përfshirjen sociale (Social OMC), e cila
synon të promovojë kohezionin dhe barazinë sociale përmes sistemeve të përshtatshme, të
arritshme dhe financiarisht të qëndrueshme të mbrojtjes sociale dhe politikave të përfshirjes
sociale.
Përmes këtyre politikave BE-ja siguron një kornizë për zhvillimin e strategjisë kombëtare për
mbrojtjen sociale dhe investimet shoqërore, si dhe për koordinimin e politikave midis vendeve të
BE-së për çështje që lidhen me:
Varfërinë dhe përjashtimin social,
Kujdesin shëndetësor,
Kujdesin afatgjatë,
Pensionet,
Aksesin në mbrojtjen sociale
Për më tepër, Parlamenti Evropian, Këshilli dhe Komisioni shpallën Shtyllën Evropiane të të Drejtave
Sociale në Samitin Social për Punë dhe Rritje të Drejtë në Gothenburg, Suedi, më 17 nëntor 2017.

Shtylla përcakton 20 parime dhe të drejta kryesore për të mbështetur tregje të mirëfunksionimit të
punës, të strukturuara rreth tre kapitujve:
1. Mundësi të barabarta dhe qasje në tregun e punës,
2. Kushte të drejta të punës,
3. Mbrojtja dhe përfshirja sociale.
Pse Shtylla Sociale është e rëndësishme?
Së pari, mbi argumentin ekonomik: që ekonomia jonë e tregut shoqëror të jetë e suksesshme dhe
konkurruese gjithashtu në të ardhmen është e rëndësishme që kushtet e jetesës dhe të punës në
Evropë të konvergojnë për më mirë.
Së dyti, një Evropë më e drejtë dhe më shoqërore është gjithashtu ajo që qytetarët presin.
Bota e punës dhe shoqëritë tona po ndryshojnë shpejt. Globalizimi, revolucioni dixhital, shoqëria e
plakur dhe ndryshimi i modeleve të punës - ka shumë mundësi dhe sfida para nesh. Shtylla do të
jetë një busull për një proces të ri të konvergjencës drejt kushteve më të mira të jetesës dhe punës.
BE ka përgatitur një mbështetje të rëndësishme për Shqipërinë në fushën e Përfshirjes Sociale –
mbështetja e BE-së për Përfshirjen Sociale. Programi i ri synon të mbështesë forcimin e përfshirjes
sociale duke rritur mbulimin, gjithëpërfshirjen dhe efektivitetin e shërbimeve të kujdesit shoqëror,
sigurimin e arsimit gjithëpërfshirës dhe mundësive të punësimit. Kriza e fundit COVID 19 ka sfiduar
Evropën dhe Shqipërinë në fushën e mbrojtjes sociale dhe punësimit. Për këtë arsye, BE rriti
mbështetjen për programin e përfshirjes sociale për të mbështetur disa nga masat emergjente të
ndërmarra nga qeveria. Buxheti për programin e ri është 70,65 milion EURO për një periudhë 4
vjeçare (2020-2024).
Një mbështetje e tillë drejtohet në zbatimin e dy strategjive kryesore: Strategjia Kombëtare e
Mbrojtjes Sociale dhe Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive. Kjo është në përputhje me
përparësitë e IPA II dhe Programit të Reformës Ekonomike për Shqipërinë. Fushat kryesore të
fokusit do të jenë në:
Përmirësimi i aksesit dhe cilësisë së shërbimeve sociale të integruara në nivelin lokal
Promovimi i përfshirjes sociale në punësim dhe punësim për të rinjtë, burrat dhe gratë
Rritja e të mësuarit cilësor gjithëpërfshirës dhe promovimi i arritjeve arsimore në arsimin
parauniversitar për të gjitha vajzat dhe djemtë, me një fokus të veçantë tek romët, personat me
aftësi të kufizuar dhe grupet e tjera në disavantazh.
Mbështetja në nivelin lokal nga ana e qeverisë është thelbësore për të siguruar që një mbështetje e
tillë dhe sistemi i mbrojtjes sociale ose programeve të punësimit të arrijnë tek të gjithë qytetarët në
nevojë. Përveç kësaj, puna e përbashkët me sektorin e shoqërisë civile, partnerët socialë dhe palët
e tjera kryesore të interesit janë kritike për të siguruar ekspertizën dhe llogaridhënien. Programi do
të mbështesë gjithashtu krijimin e shërbimeve të reja të kujdesit shoqëror në nivelin lokal,
programet e nxitjes së punësimit, zgjerimin e mbulimit të programeve të mirëqenies në punë dhe të
përfshijë familjet më të prekura nga kriza, për shembull përmes ofrimit të parave cash. Ky program
është i pari në Ballkan. Nuk është bërë kurrë më parë, pasi politika e zgjerimit tradicionalisht nuk u
bë pjesë e mbrojtjes sociale. Ishte e qartë se ne kishim nevojë ta ndryshonim atë. Jam krenare që,
brenda pak muajsh, ne ishim në gjendje të rikalibronim ndihmën tonë financiare në një mënyrë kaq
domethënëse.
Ndihma për rimëkëmbjen socio-ekonomike është një tjetër përparësi. Ne gjithashtu kemi alokuar
26 milion euro për një program që do të mbështesë bizneset e vogla këtë vit dhe vitin e
ardhshëm. Kjo do t'i ndihmojë ata të ri-punësojnë personelin që u pushua nga puna gjatë krizës. Ai
gjithashtu do të mbulojë për rivendosjen e pagesave të kredisë ose do të ndihmojë në ripagimin e
borxheve. Këto ndërhyrje të vogla mund të sjellin një ndryshim të madh për bizneset e vogla - dhe
përsëri këto janë risi në ndihmën tonë.
Më lejoni të shpreh edhe një herë angazhimin tonë për mbrojtjen sociale dhe axhendën e përfshirjes
dhe të mendojmë për mënyrat se si t'i zbatojmë sa më mirë dhe në mënyrë efektive këto programe
në partneritet me Qeverinë, qeverinë lokale, shoqërinë civile dhe partnerët socialë.

Brunilda Dervishaj

Përgjegjëse e Sek. të Politikave dhe Strategjive për Përfshirjen Sociale dhe Barazinë Gjinore
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Shqipëri
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë është institucioni qëndror i cili ka në
fushën e përgjegjësisë së tij çështjet e barazisë gjinore dhe dhunës në familje, përfshirjen sociale
dhe mbrojtjen e kategorive të disavantazhuara të shoqërisë si personat nga komuniteti rom dhe
egjyptian, personat me aftësi të kufizuara, të moshuarit, gratë e e dhunuara në familje dhe gratë
kryefamiljare etj. Mbrojtja dhe përfshirja sociale e grave mbetet në thelbin e kuadrit ligjor shqiptar
dhe zbatimin e tij. Shembuj të mirë për t'u ndarë janë mënyrat inovative të integrimit shoqëror të
grupeve të grave të cilat janë më të prekuara ekonomikisht, veçanërisht gratë viktima/ të mbijetuara
të dhunës në familje. Për shembull: Ligji për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror i vitit 2016 përcakton
ofrimin e shërbimeve të specializuara për gratë dhe vajzat e abuzuara, të dhunuara ose të trafikuara,
si dhe shërbimet e strehimit për gratë shtatzëna dhe vajzat ose prindërit e vetëm me fëmijë të
moshës deri në 1 vit.
Pas përpjekjeve për të përmbushur standardet e Konventës së Stambollit, Ligji për Strehimin Social
i vitit 2018 gjithashtu pasqyroi standardin e ri ndërkombëtar për mbrojtjen dhe mbështetjen e
shtresave shoqërore, dhe në veçanti viktimat e dhunës në familje, viktimat e trafikimit dhe viktimat
e mundshme të trafikimit. Masat për të parandaluar ngacmimet seksuale në vendin e punës janë
futur gjithashtu në Kodin e Punës. Ndërkohë që në vitin 2018 “Ligji Për masa ndaj Dhunës në
Marrëdhëniet Familjare” pësoi ndryshime të rëndësishme, ku një nga këto ndryshime krijoi dhe
bazën për ngritjen e shërbimit të specializuar për menaxhimin e dhunës seksuale dhe tashmë ne
kemi një Qendër për këtë qëllim ( Qendra Lilium), modelin e së cilës synojmë ta shtrijmë edhe në
rajone të tjera të vendit.
Ligji për Ndërmarrjet sociale u miratua në vitin 2017. U krijua Fondi social me anën e të cilit krijimi i
vendeve të reja të punës; për sigurimin e detyrueshëm shoqëror dhe shëndetësor të punonjësve të
ndërmarrjeve shoqërore që i përkasin grupeve në nevojë dhe pjesën tjetër për aktivitetin e tyre
duke paraqitur një plan biznesi. Njësitë e Vetëqeverisjes Lokale që kanë miratuar Planet e tyre
Lokale Sociale në Këshillin Bashkiak mund të aplikojnë gjithashtu në Fondin Social për të
përmbushur nevojat për shërbime sociale për grupet në nevojë. Për vitin 2019, janë mbështetur 14.
Për vitin 2020 janë financuar dy bashki për ngritjen e qendrave të emergjencës në kuadër të Fondit
Social ne bashkine Gjirokaster per dhunen ne familje dhe ne Maliq per femijet ne situate rruge.
Nga ana tjetër Zgjerimi i shërbimeve ekzistuese, përmirësimi i standardeve të funksionimit të
tyre, si dhe shtimi i shërbimeve mbështetëse të specializuara, kanë qenë në fokus të ndërhyrjeve të
shtetit shqiptar, në bashkëpunim dhe me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të e specializuara në
këtë drejtim. Kështu, si më të rëndësishmet, mund të përmendim: vënien në funksionim të Linjës
Kombëtare të Këshillimit për viktimat e dhunës në familje 116-117; shtrirjen në disa bashki të vendit
të shërbimit të këshillimit për djemtë dhe burrat; ngritjen në disa bashki të vendit të strehëzave
emergjente; ngritjen e qendrës së parë të trajtimit të krizës së sulmeve seksuale “Lilium”, e cila deri
tani ka trajtuar rreth 60 viktima të dhunës seksuale, etj.
Ndikimi ekonomiko-social i epidemisë COVID-19 në grupet vulnerabël në Shqipëri vecanërisht tek
gratë Në mars 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli shpërthimin e pandemisë COVID19. Në këtë kontekst, në 24 mars 2020, në Shqipëri shpallet Gjendja e Fatkeqësisë Natyrore. Masat e
ndërmarra për distancimin social dhe shmangien e infektimit nga COVID-19 ndikuan në disa sektorë
të cilët u mbyllën plotësisht ose pjesërisht, gjë e cila çoi në reduktimin e të ardhurave nga punësimi
e vetëpunësimi, si dhe në ulje të remitancave. Nga ana tjetër, distancimi social u shoqërua edhe me
kosto sociale dhe psikologjike për grupet e ndryshme përfshirë . Gratë dhe minoritetet, të cilët janë
tradicionalisht më të cenueshëm nga dhuna në familje dhe diskriminimi social, u goditën më shumë
nga masat kufizuese kundër COVID-19.
Që nga fillimi i periudhës së emergjencës, Qeveria e Shqipërisë dhe veçanërisht MSHMS ka qenë e
kujdesshme në ofrimin e një përgjigje të ndjeshme gjinore ndaj situatës së COVID, duke ndërmarrë
masa specifike që synojnë grupet më të cënueshme të grave në nevojë.

Gratë viktima të dhunës në familje të pajisura me Urdhër Mbrojtje nga Gjykata, gratë
kryefamiljare dhe gratë nën skemën e ndihmës ekonomike ishin ndër grupet e para të përfshira
në paketën e masave ekonomike të përgatitur nga qeveria, për të përfituar pagesën e dyfishtë të
asaj që marrin në situatë normale.
Masa të menjëhershme janë ndërmarrë për të krijuar një mjedis lehtësues për të siguruar
vazhdimësinë e shërbimeve mbështetëse të specializuara për gratë, fëmijët dhe anëtarët e
familjes në rrezik ose viktima / të mbijetuar/a të dhunës. Vëmendje e veçantë i është kushtuar
përgatitjes dhe miratimit të protokolleve, rregulloreve dhe standareve të funksionimit të
shërbimeve mbështetëse të specializuara në mënyrë, që këto shërbime të sigurojnë mbrojtje,
mbështetje dhe trajtim profesional në përputhje me kufizimet dhge rregullat që duhet të ndiqen
në kushtet e pandemisë COVID 19. Për zbatimin në mënyrë sa më korrekte të protokolleve janë
zhvilluar disa seanca trajnimesh online me përfaqësuese dhe përfaqësues të insitucioneve
përkatëse dhe Mekanizmave të Koordinuar të Referimit në bashki, si dhe me ofruesit e
shërbimeve në strehëza.
Një spot informues për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për të denoncuar dhe raportuar
rastet e dhunës në familje, veçanërisht në situatën e Covid-19 ku jepen edhe numrat përkatës ku
mund të telefonohet pa pagesë (shoqëruar edhe me gjuhën e shenjave), është postuar në faqen
e internetit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Ndërsa në një pjesë të madhe të
bashkive të vendit në faqet e tyre u vendosën njoftime ku informoheshin qytetarët për
mbështetjen dhe shërbimet për dhunën në familje me numrat përkatës të Policisë, shërbimeve
të ndryshme këshilluese psiko sociale dhe ligjore.
Një shërbim i ri psikologjik falas për të gjithë qytetaret/qytetarët të cilët kanë nevojë në situatë
pandemie, u publikua në faqen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;
Linja e gjelbër 0884040 funskionon çdo ditë nga ora 08.00-22.00;
Jemi në fazën e përgatitjes së një sërë dokumentash politikë e planesh veprimi. Një nga këto është
Strategjia e re Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021-2030 dhe Plani i saj i Veprimit, ku fuqizimi i
grave dhe avancimi i barazisë gjinore është në themel, dhe në harmonizim edhe me Strategjinë
Europiane për Barazinë Gjinore dhe Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm.
Përfshirja e grave dhe vajzave nga të gjitha grupet, mbështetja e tyre me shërbime në punësim e
trajtim profesional, me shërbime sociale dhe mbështetëse për t’i lejuar ato të ndërthurin
përgjegjësitë familjare me ato profesionale, mbrojtja nga të gjitha format e dhunës, rritja e aksesit në
shërbime cilësore shëndetësore në të gjithë vendin, janë disa nga objektivat e punës së përbashkët
të institucioneve dhe partnerëve të tjerë nga shoqëria civile dhe organizatat ndërkombëtare.

Brikenë Hoxha

Drejtoreshë Ekzekutive
Nisma Kosovare për Stabilitet
Mbrojtja sociale si koncept i të drejtës sociale, ofrohet me qëllimin e reduktimit të varfërisë dhe
cenueshmërisë, duke zvogëluar ekspozimin e njerëzve ndaj rreziqeve dhe duke rritur kapacitetin e
tyre për të menaxhuar rreziqet ekonomike dhe sociale, siç janë papunësia, përjashtimi, sëmundjet,
aftësia e kufizuar dhe mosha e vjetër. Si faktor produktiv që ruan dhe përmirëson shëndetin,
produktivitetin dhe cilësinë e fuqisë punëtore, duke siguruar të ardhura zëvendësuese, mbrojtja
sociale ruan kërkesën e brendshme dhe ndihmon stabilizimin e ekonomisë, sidomos në kohën e
recesioneve.
Sistemet e mbrojtjes sociale konsiderohen një investim shoqëror dhe kapital i nevojshëm për një
rritje të qëndrueshme afatgjatë ekonomike, ku zhvillimi ekonomik dhe social shihet si i ndërsjellë në
proceset përforcuese. Një nivel i lartë i mbrojtjes sociale duhet të garantojë kohezionin social dhe të
krijojë një mjedis të favorshëm për rritjen dhe punësimin. Për të realizuar këtë rol, sistemet e
mbrojtjes sociale duhet të jenë evolucionare dhe shumica e shteteve anëtare te BE-se kanë
ndërmarrë procesin e modernizimit, duke marrë parasysh reduktimin e fuqisë punëtore dhe
mundësinë që një pjesë e popullsisë të vihet në rrezik. Modernizimi i sistemeve të mbrojtjes sociale
duhet të mbështetet nga një rritje e punësimit gjatë gjithë jetës.

Para vitit 1990, tërë shtetet e ish-Jugosllavisë ndiqnin sistemin që ishte i mbuluar nga sistemi i
sigurimeve sociale. Më saktësisht ky sigurim përfshinte sigurimin pensional, sigurimin shëndetësor,
dhe sigurimin social dhe të fëmijëve. Sigurimi pensional ishte i modelit "Pay-as-you-go" në të cilin
punonjësit ekzistues kontribuonin në Fondin e Sigurimeve Sociale, përkatësisht Fondin Pensional dhe
Invalidor, dhe ato kontribute përdoreshin për t’ua paguar të ardhurat pensionistëve ekzistues
përfshirë pensionet e moshës, pensionet e parakohshme shkaku i invaliditetit, pensionet familjare
(për trashëgimtarët) etj. Mbrojtja sociale e kohës e Kosovës ishte një përzierje e modelit të sigurimit
social (Bizmarkian) dhe institucioneve socialiste, që orientohej kryesisht për të dhënë të drejta
sociale në mbështetje të punëtorëve ose atyre që kishin punuar para moshimit, ndërsa ishte
përgjithësisht dorështrënguar ndaj gjithë të tjerëve. Përparësitë dhe mangësitë e saj ndërlidheshin
me mënyrën se si institucionet ishin dizajnuar dhe prapavinë ideologjike të tyre.
Pas viteve te 90-ta shtete e ballkanit perëndimor filluan te ndërtojnë sistemet e tyre, dhe natyrisht
nuk është i kënaqshëm ndërtimi i sistemit te mbrojtjes sociale. Pas vitit 1999, Kosova në mënyrë
graduale rivendosi sistemin e mbrojtjes sociale. Ky sistem përfshin transfere monetare në formë të
ndihmës së targetuar sociale, transfere monetare kategorike për grupe të caktuara, dhe shërbime
sociale dhe familjare. 24 skemat e transfereve monetare përfshijnë pensionet, pensionet për
kategoritë e dala nga lufta dhe kategoritë tjera, skemën e ndihmës sociale, skemat për mbështetjen
e personave me aftësi të kufizuar dhe skemën e strehimit për fëmijët pa kujdes prindëror apo të
braktisur.
Shërbimet sociale dhe familjare përfshijnë mbrojtjen dhe ofrimin e shërbimeve për kategoritë në
vijim: fëmijët me nevoja të ndryshme sociale, viktimat e dhunës në familje, viktimat e trafikimit me
qenie njerëzore, viktimat e krimeve seksuale, personat e moshuar pa përkujdesje familjare dhe
personat me aftësi të kufizuara të të gjitha moshave. Të gjitha këto transfere dhe shërbime paguhen
kryesisht nga buxheti i shtetit.
Sistemi i sotëm i mbrojtjes sociale, është gjerësisht i dizajnuar në formë të institucioneve jokontributive. Prandaj, sistemi i sigurimeve sociale në bazë të kontributeve nuk është i plotë dhe
funskional. Aktualisht në Kosovë, kontribute paguhen vetëm për kontributet (kursimet) pensionale
për të punësuarit pas vitit 2002, të cilat janë individuale dhe të kapitalizuara nën menaxhim nga
Shtylla e Dytë e sistemit pensional, dhe parashihen për sigurimet shëndetësore ndonëse zbatimi i
ligjit në fuqi ende nuk ka nisur.
Ky sistem u dizajnua në harmoni me objektivat e UNMIK-ut, Qeverisë së Kosovës dhe organizatave të
bashkësisë ndërkombëtare për ndërtimin e një politike të përgjithshme të mbrojtjes sociale të
pranueshme dhe efikase për zgjidhjen e problemeve ekonomiko-sociale e financiare të kohës, të
plotësimit të kërkesave të politikës për hartimin dhe zbatimin e reformave stabilizuese dhe
integruese të vendit. Reforma në këtë fushë kishte synuar një shkëputje nga sistemi i vjetër i
pensioneve duke krijuar një skemë të re trishtyllëshe të bazuar në përvojat e vendeve tjera dhe të
vendeve në tranzicion. Me këtë model synohej të vendoseshin themelet e një sistemi të
qëndrueshëm, i cili fillimisht nuk do të sillte përfitime të larta për pensionistët kosovarë.
Sistemi i sotëm i pensioneve në Kosovë ka rregullim të ngjashëm, ka ende tre shtylla, por me numër
shtesë të ligjeve të veçanta për kategori të caktuara të cilat financohen nga buxheti i shtetit.
Çka mbetet e përbashkët për shtetet e Ballkanit Perëndimor, është jo stabiliteti politik dhe i
politikave udhëheqëse, që përcillet nga papunësia e lartë, mos përfshirja e barabartë gjinore në
tregun e punës si dhe vështirësitë e sigurimit të një vendi të punës për të gjithë popullsinë. Përveç të
përbashkëtave, këto shtete kanë edhe disa dallime mes tyre siç është shembulli i sistemit dhe fondit
të mbrojtjes sociale.

Kristjan Trajakovski

Koordinator Projekti
CRPM, Maqedonia e Veriut
Pandemia Covid-19 i drejtoi shoqëritë tona në një krizë serioze shëndetësore, duke shkaktuar në të
njëjtën kohë një krizë të madhe socio-ekonomike, e ndjekur me efekte të forta negative në
dinamikën e ndryshimeve pozitive shoqërore në lidhje me barazinë gjinore dhe përfshirjen sociale të
grave. Tradicionalisht, në vendet e Ballkanit gratë shihen si shtylla e familjes dhe luajnë role të
shumëfishta, si kujdestare në shtëpitë dhe komunitetet e tyre.
Në Maqedoninë e Veriut, gratë kalojnë tre herë më shumë kohë në aktivitete shtëpiake krahasuar me
burrat dhe kanë më pak kohë të lirë. Ndërsa gratë kalojnë një orë më pak në punë të paguar
krahasuar me burrat, burrat kanë ende një orë më shumë kohë të lirë, veçanërisht gjatë fundjavave,
duke konfirmuar argumentin feminist që grave të punësuara u kërkohet të punojnë një 'ndërrim të
dytë' në shtëpi. Masat e miratuara në përgjigje të virusit kanë institucionalizuar rolin gjinor të grave si
kujdestare në shtëpi dhe në familje dhe kanë ngulitur stereotipin gjinor të burrave që janë ata burimi
kryesor i të ardhurave të familjes.
Mbyllja e kopshteve u pasua me një masë që lejonte një nga prindërit e fëmijëve më të vegjël se
dhjetë vjet të mos paraqitej në punë, gjë që rezultoi që në çdo pesë prindër, ai që qëndronte në
shtëpi do ishte babai, duke detyruar kështu nënat të merrnin tre të katërtat e barrës totale të
kujdesit. Për fat të keq, as politikëbërësit e nivelit lokal, as vendimmarrësit e nivelit qendror, as
politikat dhe masat e miratuara në periudhën nga marsi deri në korrik 2020 nuk promovuan
përgjegjësitë e përbashkëta të familjes. Kjo situatë unike nuk u përdor për të inkurajuar burrat dhe
gratë që të rishpërndanin dhe ndanin në mënyrë të barabartë barrën e punës së papaguar shtëpiake
dhe të kujdesit. Në vend të kësaj gratë po humbasin shumë, pa pasur ekuilibër midis profesionit të
tyre dhe punës brenda familjes. Në Maqedoninë e Veriut, kriza e shkaktuar nga pandemia COVID-19,
pati efekte të konsiderueshme negative mbi papunësinë. Pas fillimit të krizës, numri i papunësisë së
regjistruar pati trend rritës. Më 31 gusht 2020, kishte 43% më shumë të regjistruar individë të papunë
krahasuar me të njëjtin muaj në 2019. Kjo ka pasur efekt edhe më të lartë negativ në shkallën e
papunësisë tek gratë, duke marrë parasysh që tradicionalisht më shumë gra punojnë në sektorët më
të prekur nga kriza.
Gjerësisht, më 31 gusht, 2020, Agjencia e Punësimit raportoi 39.49% rritje të papunësisë së grave,
krahasuar me të dhënat para krizës të 29 Shkurtit 2020, ndërsa papunësia tek burrat u rrit me
34.28% në të njëjtën periudhë. Mbyllja dhe masat parandaluese të mbrojtjes nga infeksioni prekën
gjithashtu gratë që kryenin punën e tyre brenda ekonomisë informale. Gratë rome u përballën me
vështirësitë më të mëdha, pasi ata kryesisht punonin si kujdestare shtëpie, pastruese ose shitëse
tregu. Tregjet e hapura ishin të mbyllura dhe njerëzit po mbanin familjen e tyre vetëm. Kjo situatë
shkaktoi humbje të vendeve të punës në kombinim me uljen e orëve të punës dhe pagave që
shkaktoi barrë financiare shtesë për qytetarët, veçanërisht për grupet e ndjeshme të popullsisë
(romë, të papunë, nëna beqare). Paga mesatare neto - krahasuar me vlerën më të lartë të regjistruar
në shkurt 2020 prej 27,206 denarë – ra deri në 25,830 denarë në prill 2020, që është një ulje relative
prej 5.06%.
Qeveria maqedonase miratoi një sërë masash për të zbutur efektet e krizës ekonomike dhe
shëndetësore të shkaktuara nga COVID - 19. Sidoqoftë, siç kanë treguar hulumtimet e CRPM dhe
shumë studime të tjera, kriza nuk prek njësoj burrat dhe gratë. Analiza e masave të aprovuara tregoi
se perspektiva gjinore është marrë parasysh vetëm në raste të jashtëzakonshme. Ndërsa të gjitha
masat kanë një dimension gjinor dhe në mënyrë të pashmangshme një ndikim të ndryshëm tek gratë
dhe burrat, vlerësimi tregoi se perspektiva gjinore është më e dukshme në disa masa dhe në disa të
tjera jo. Kështu, nga 46 masa të analizuara në lidhje me krizat COVID - 19, që mund të kenë një
dimension gjinor, vetëm 14 prej tyre mund të konsiderohen që kanë treguar ndjeshmëri gjinore.
Lidhur me masat për mbrojtjen sociale dhe tregun e punës, vlen të përmendet se të gjitha masat
reflektuan ndjeshmëri gjinore, sepse ato morën parasysh nevojat e ndryshme të burrave dhe grave
dhe përfshirjen e grave në zbatim. Për shembull, disa masa përmes dispozitave të veçanta, për gratë
e targetuara shtatzëna dhe lejen e rregulluar (të zgjatur) të lehonisë gjatë pandemisë COVID-19.

CRPM gjithashtu hulumtoi mbi ndikimin e krizës në bizneset e drejtuara nga gratë në Maqedoninë e
Veriut. Studimi tregoi se bizneset e drejtuara nga gratë kanë më së paku kursime dhe preken më
shumë dhe strategjia e mbijetesës bazohet në menaxhimin e kohës dhe burimeve të gjithësecilit,
uljen e kostove dhe varet ndjeshëm nga kursimet e veta dhe kursimet e ndërmarrjes.
Ajo që është e rëndësishme të përmendet është se megjithëse bizneset e drejtuara nga gratë janë
shumë më të vogla dhe më të dobëta ekonomike, shumë prej tyre përshtaten më shpejt me
ndryshimin e kushteve për të vijuar me biznesin e tyre. Më shumë se 62% nëse kompanitë në pronësi
ose të administruara nga gratë nuk e mbyllnin plotësisht biznesin e tyre gjatë fillimit të krizës, por
prezantuan forma të reja të funksionimit duke përdorur mjete dixhitale dhe mënyra të reja të
shpërndarjes së mallrave tek klientët, krahasuar me vetëm 42.1% të kompanive të drejtuara nga
burrat.
Lidhur me të ardhmen e punës, COVID - 19 pandemia ndryshoi në mënyrë dramatike mënyrën e
jetesës dhe punës së njerëzve. Puna me kohë të pjesshme, puna me turne, të punuarit në distancë,
puna përmes internetit dhe nga shtëpia janë format që u janë imponuar menjëherë punonjësve me
fillimin e krizës. Shumë organizata filluan të transformojnë strukturën e tyre. Në këtë mënyrë, gjeti
terren të adresohej dhe kërkesa që prej kohësh shoqëria civile kishte, që gratë të mund të punonin
nga shtëpia pa hequr dorë nga shtëpia dhe puna. Sigurisht, kjo nuk është e mundur për të gjitha
vendet e punës, por të paktën disa nga punët në kompani mund të bëhen nga shtëpia.
Prandaj, kuadri ligjor duhet të jetë në përputhje me trendet e reja dhe nevojat e imponuara nga
modelet e reja të punës. Kjo mënyrë e punës do të ketë efekt pozitiv shtesë në një mënyrë që mbron
kategoritë e rrezikut në industri të caktuara nga rreziku i infektimit, dhe ndërkohë, nuk ndikon në
produktivitetin dhe karrierën e tyre. Ne mund të arrijmë në përfundimin se krizat ekonomike, në fakt
kanë një ndikim negativ më të madh në jetën e grave dhe mirëqenien e tyre krahasuar me burrat.
Ndaj, disa nga rekomandimet tona janë:
Qeveria duhet të ndihmojë operatorët ekonomikë për të vazhduar punën në kushtet e reja, por
duhet të zbatohen kriteret gjinore;
Zhvillimi i masave për të mbështetur punëtorët në sektorin informal dhe dixhital;
Mbështetja e punëtorëve të vijës së frontit dhe krijimi i përfitimeve më të mira dhe mbrojtjes së
punës për pagat e ulëta të punonjësit;
Të jetë kundër paragjykimeve;
Mundësimi dhe kryerja e vlerësimit të ndikimit gjinor fiskal të burimeve buxhetore;
Më shumë gra duhet të përfshihen në proceset e vendimmarrjes në çdo nivel për t'u siguruar që
çështjet e barazisë gjinore të adresohen;
Promovimi i formave të reja për prezantimin e grave dhe burrave nga ekonomia informale në atë
formale (modele për reformën për punëtorët sezonalë)

Bojana Tamindzija

Koordinatore
Centre for the Politics of Emancipation, Serbi
Gjatë viteve 1990 dhe 2000, Serbia u godit rëndë nga deindustrializimi i të gjithë ekonomisë. Rënia e
Jugosllavisë, privatizimi, luftërat dhe një embargo e mëvonshme e BE-së patën një ndikim
shkatërrues në ekonomi dhe popullsi; ekonomia ende nuk ka mundur të arrijë sasinë dhe nivelet e
produktivitetit që arriti gjatë viteve '80. Rasti më tipik ishte ai që ndodhi në industrinë e tekstileve
dhe këpucëve. Ndërkohë që sot, rreth 100.000 burra dhe gra [unojnë aktualisht në këtë sector ( këtu
përfshihen si punëtorët e regjistruar ashtu dhe ato të paregjistruar).
Në vitet 80 industritë formalisht kishin të punësuar 250.000 punëtorë. Përveç humbjes së madhe të
vendeve të punës, deindustrializimi kishte një ndikim tjetër shkatërrues në të ardhmen e industrisë
së veshjeve dhe tekstilit në Serbi: ndërsa 90% e inputeve të prodhimit për industrinë e veshjeve tani
importohen, në vitet 80 ato prodhoheshin në Jugosllavi. Industria e tekstilit vendase tani është
pothuajse inekzistente, dhe industria e veshjeve / këpucëve kryesisht punon me sistemin OPT, një
sistem tregtar ri-importues nga vendet anëtare të BE, të tilla si Italia dhe Gjermania, në Serbi dhe e
kundërta.

Me dëshirën e madhe për të luftuar papunësinë e lartë dhe duke pasur parasysh gjendjen e
ekonomive të tyre të shkatërruara, shtetet e Ballkanit po konkurrojnë dëshpërimisht për investime të
huaja me subvencione direkte dhe indirekte gjithnjë e më të larta për investitorët. Një subvencion
tjetër indirekt është ai i vendosjes së një pagë minimale në një nivel shumë të ulët. Ligji parashikon
një rregullim vjetor sipas nevojave ekzistenciale dhe sociale të punonjësit dhe familjes së tij ’dhe në
përputhje me inflacionin. Përkundër këtij detyrimi ligjor, nivelet e larta të inflacionit dhe rritja e
kostove të jetesës, veçanërisht në shërbimet komunale, nuk janë kompensuar me rritje adekuate të
pagave minimale ligjore. Ky ishte rasti në 2011 dhe 2012 kur normat e inflacionit ishin përkatësisht 15%
dhe 10%, dhe pagat minimale ishin në fakt të ngrira midis 2012 dhe 2014. Kjo ngrirje e pagës minimale
ndjek politikat kufizuese të pagave siç vendosen nga Komisioni Evropian (KE) dhe institucionet
financiare ndërkombëtare siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Pagat paraqesin një problem ekzistencial për punëtorët. Pamjaftueshmëria e të ardhurave të tyre
manifestohet, ndër të tjera, në një mbështetje në bujqësinë ekzistuese për të subvencionuar pagat e
tyre si dhe në paaftësinë e tyre për të patur ngrohje adekuate në dimër, për të marrë të paktën pesë
ditë leje Punëtorët e intervistuar gjithashtu deklaruan se ata nuk kishin qenë në gjendje të shkonin
me pushime për dy vitet e fundit dhe me koston e marrjes me qira të një apartamenti në qytetet ku
ndodheshin fabrikat e hulumtuara që arrinin në 100-120 EUR, 40-60% e pagave të tyre shpenzohet
vetëm për akomodim.
Paga minimale ligjore në vitin 2017 ishte 29% e pagës minimale të jetesës së një punëtori. Fuqia
blerëse e pagave është ulur me rritjen e kostove të shërbimeve, çmimet e ushqimeve dhe inflacionin,
pavarësisht rritjes së vogël të pagave minimale. Për më tepër, paga minimale ligjore në Serbi në vitin
2017 ishte rreth dy të tretat e shportës minimale zyrtare të konsumatorit (minimumi jetik i qeverisë)
dhe pragu i varfërisë. Pavarësisht pagës së ulët minimale të vendit, siç rezultoi nga studimi ynë në
terren në vitin 2017.afërsisht 50% e punëtorëve nuk marrin minimumin e njohur me ligj.
Shkeljet e tjera flagrante të të drejtave në vendin e punës përfshijnë: Trajtimin mosrespektues të
punëtorëve, ndrydhje, presionin nga mbikëqyrësit; atmosferë frike dhe ekziston kërcënimi i
vazhdueshëm i shkarkimit apo zhvendosjes në një tjetër pozicion pune. Përdorimi i tualetit i kufizuar
ose i ndaluar. Mbingarkesa e tepruar në mënyrë të paligjshme, ndonjëherë e legjitimuar përmes
‘marrëveshjeve’ me punëtorët. Punë shtesë e papaguar ose e paguar në mënyrë joadekuate (sipas
ligjit, parimi i punës shtesë duhet të jetë 26%). Ajri i ndotur dhe vendet e pluhurosura të punës,
përgjithësisht cilësi e dobët e ajrit në punë. Nxehtësia e tepërt në verë, shpesh duke çuar deri në
humbjen e ndjenjave tek punëtorët (temperatura maksimale sipas ligjit: 28 ° C), temperaturat shumë
të ulta në dimër. Asnjë leje e plotë vjetore e dhënë (20 ditë u takojnë me ligj).
Rastet e raportuara të grave që duhet të nënshkruajnë kontrata kanë deklaruar se ato nuk duhet të
mbeten kurrsesi shtatzënë gjatë dy ose më shumë viteve pasuese pune. Pjesë të mëdha të
industrisë së tekstilit tradicionalisht punësojnë forcë punëtore femërore. Në të njëjtën kohë,
industria e tekstilit është një nga sektorët më pak të paguar të ekonomisë. Kjo sugjeron që puna
femërore shihet si më pak e vlefshme. Për shkak të pagave të ulëta, shumë punëtore femra janë të
detyruara të bëjnë punë shtesë. Kjo i bën pozitat e grave veçanërisht të prekshme, pasi këto punë
ato kryejnë përveç punëve që ato kryejnë në shtëpi.
Të gjitha parregullsitë e sipërpërmendura janë shkelje e drejtpërdrejtë e ligjeve ndërkombëtare të të
drejtave të njeriut. Një nga shtetet më të varfëra në Evropë ofron një mori përfitimesh për korporatat
globale ndërsa ka kontroll të papërshtatshëm mbi ligjet e veta dhe detyrimet kontraktuale të
markave. Kjo zemërgjerësi ndaj biznesit shkon në kurriz të popullit të saj dhe në veçanti të grave
punëtore. Markat globale përfitojnë nga një shtet i dobët dhe një popullsi e frikësuar dhe e varfëruar
dhe nuk respektojnë të drejtat e tyre të njeriut.

Bledar Taho

Drejtor
Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri
Nga përkufizimi i “Përjashtimi shoqëror” - kur grupe të caktuara diskriminohen dhe nuk lejohen të
gëzojnë të njëjtat të drejta si pjesa tjetër e popullsisë në mënyrë të barabartë. Romët janë një popull
i larmishëm me gjuhën, kulturën, traditat dhe zakonet, por shpesh vuajnë diskriminim dhe përjashtim
në shoqërinë shqiptare. Romët në Shqipëri kanë më pak mundësi për punësim sesa shumica e
popullsisë. 42% e minoritetit Rom janë të papunë dhe vetëm 6% kanë një profesion, dhe mbi 80% e
familjeve rome jetojnë të privuar nga ana materiale. Romët i sigurojnë ato pak të ardhura nga
punësimi në punë me aftësi profesionale të ulëta, më shpesh në sektorin joformal, siç është tregtia e
rrobave të përdorura dhe mbledhja e mbetjeve të riciklueshme, të cilat janë në rënie dhe kriza e
shkaktuar nga Covid-19 i ka rënduar edhe më tëpër situatën ekonomike deri në pikën e mbijetesës.
Familjet shumë të varfra dhe të varfra përballen me nivele më të larta të përjashtimit shoqëror, sepse
ato kanë më tepër vështirësi të plotësojnë nevojat e përditshme dhe kanë më pak të ngjarë të
marrin pjesë në procese që ndikojnë në jetesën e tyre individuale, të tilla si punësimi dhe arsimi.
Situata është edhe më problematike për gratë rome që vuajnë nga forma të rënda të diskriminimit
dhe përjashtimit social si brenda dhe jashtë minoritetit Rom.
Pse nevojitet fuqizimi ekonomik i grave rome? Fuqizimi ekonomik i grave është thelbësor për të
përmbushur të drejtat e tyre dhe barazinë gjinore. Më shumë të ardhura mendohet të lejojë gratë të
mendojnë përtej mbijetesës ditore dhe të ushtrojnë kontroll më të madh si mbi burimet e tyre ashtu
edhe në zgjedhjet në jetë. Fuqizimi ekonomik ka përfitime të shumta, jo vetëm për gratë
individualisht, por edhe për familjet, komunitetet dhe vendet si dhe do të sillte automatikisht fuqizim
për të gjithë shoqërinë. Rritja e kontrollit të grave mbi të ardhurat e familjes përmirëson aksesin e
fëmijëve të tyre në shkollë dhe kujdesin shëndetësor. Ekzistojnë gjithashtu disa prova se fuqizimi
ekonomik mund të forcojë pjesëmarrjen e grupeve të cenueshme në vendimmarrje. Fuqizimi
ekonomik shpesh “shndërrohet” lehtësisht në status të rritur brenda familjeve, komuniteteve dhe
vendeve të tëra. (rasti i Drizes 240 familje rome)
Pengesa në fuqizimin ekonomik të grave rome:
Gratë rome shpesh detyrohen të martohen në moshë të hershme, në moshën 13-16 vjeç. Shumë
prej tyre e braktisin shkollën në klasa të mësimit elementar pasi jetojnë të izoluara dhe
vendimarrjen për edukimin e tyre e kanë prindërit, te cilet kane nje nivel edukimi te ulet. Nga një
studim I PNUD në vitin 2017, Në Shqipëri, 50% e grave rome të margjinalizuara të moshës 20-49
vjeç raportuan se ishin martuar para moshës 18 vjeç .
Gratë rome kanë një rol minimal në vendimarrjen në familje për shkak të ekzistencës të
fenomenit patriarkal si dhe hierarkisë familjare në strukturën e familjeve rome e cila bën që gratë
dhe vajzat rome të mos marrin pjesë në aktivitete shoqërore integruese.
Arsimimi i ulët i burrave dhe grave, mungesa e njohurive rreth potencialit ekonomik të grave në
privat të fëmijëve rome nga mundësitë e punës;
Frika nga thashethemet brenda fqinjësisë ndjekur me kufizimin e nivelit të komunitetit çon në
konflikt në familje, prandaj, duke i dekurajuar gratë që marrin pjesë në aktivitete shoqërore;
Diskriminimi i shumëfishtë i vendos gratë dhe vajzat rome rome në një situatë vulnerabiliteti;
Puna e shtëpisë dhe punët në aktivitetet ndihmëse të atyre pak aktiviteteve tregtare në familje
nuk llogariten si dhe nuk njihen si kontribute në familje.
Gratë rome kanë qasje të ulët në pronë dhe pasuri.
Praktikat e mira në fuqizimin e grave rome në perspektivën e IRCA: Instituti i Kulturës Romane në
Shqipëri është i përkushtuar drejt ndërtimit të një ambienti të favorshëm për fuqizimin e grave,
veçanërisht atyre që banojnë në zonat e izoluara të vendit. Disa nga praktikat e mira për fuqizimin e
grave rome në Shqipëri të zbatuara nga IRCA janë si më poshtë:
Organizimi i trajnimeve për të rritur aftësitë në shkrim-leximi si dhe njohuritë themelore qytetare
të grave dhe vajzave rome. IRCA ka kontribuar në fuqizimin e 90 grave rome në Fier, Shkodër dhe
Tiranë.
Integrimi i të rinjve romë në Programin e Praktikës në Administratën Publike dhe Institucione të
tjera Publike. Programi u lancua nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në 2016; dhe ku
IRCA mbështeti 30 të rinj (nga të cilat 21 vazja) për t'u integruar në Programin e aftësimin në
vendin e punës.

Aftësimin dhe mbështetje me punësim dhe vetëpunësim. IRCA krijoi akses për punësim për 250
përsonat nga kategoritë e të rikthyerëve si dhe pjesëtarë të minoritetit rom të ndodhur në
situatë vulnerabiliteti (nga të cilët 155 gra dhe vajza) Kryesisht të punësohen në Estetikë, Sektorin
Bujqësor, Kompaninë e Peshkimit dhe Kompaninë e Këpucëve në Tiranë, Fier, Berat, Lushnje,
Lezhe dhe Shkodër.
Nëpërmjet Programit Erasmus +. IRCA mbështeti 90 të rinj romë (61 femra) për të rritur aftësitë e
tyre mbi punësimin, dhe i përgatiti ata për tregun e punës.
Promovimi i modeleve të grave rome. IRCA gjithmonë ka bërë përpjekje për të promovuar
modele pozitive të grave rome në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar, për të frymëzuar gra
dhe vajza të tjera rome dhe për të rritur besimin në ndryshimin e situates.

Rekomandimet:
Për të sjellë vërtet fuqizim, gratë rome duhet të jenë të ndërgjegjshme për të drejtat e tyre;
Çdo vajze rome duhet të ketë një mundësi të barabartë për arsimim;
Rritja e aksesit në arsimin e mesëm dhe të lartë ose universitar përmes bursave specifike për
vajzat rome do të çojë në më shumë mundësi punësimi për to në të ardhmen;
Sigurimi i mundësive të praktikës në punë për vajzat dhe gratë rome në sektorin publik dhe
privat;
Inkurajimi i grave rome që të aftësohet në fushat e tyre në të cilat janë të aftë;
Investimi në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të grave rome përmes financimit dhe trajnimit
gjithëpërfshirës;
Trajnimi dhe aftësim profesional që janë përshtatur për mundësitë e punësimit dhe kërkesat e
tregut gjeografik ose sektorial të punës përkatës;
Krijimi i mundësive të reja të punësimit për gratë rome përmes përpjekjeve të përbashkëta të
qeverisë dhe sektorit privat, me ndihmën e mundshme nga partnerët ndërkombëtarë;
Investimi në politika dhe sisteme të mbrojtjes sociale për të krijuar një mjedis të mundshëm për
gratë rome për të hyrë në tregun formal të punës siç janë: orari fleksibël i punës, sigurimet
shoqërore, kujdesi ditor;
Përfshirja e një mekanizmi në dokumentat strategjikë përsa I përket parandalimit dhe reagimit të
dhunës me bazë gjinore në iniciativat e fuqizimit ekonomik të grave rome;
Promovimi i modeleve pozitive midis grave rome;
Për të rritur rolin e grave rome në aktivitetet ekonomike dhe drejtim në nivelin familjar dhe të
komunitetit, duhet të punohet për të ndërgjegjësuar shoqërinë si një mjet efektiv për të sfiduar
stereotipet dhe normat shoqërore;
Mbështetja për qendrat komunitare mund të ndihmojë në promovimin e zhvillimit të bazuar në
komunitet duke u mundësuar grave rome që të zhvillojnë integrimin e tyre dhe këtu mund të
nevojitet ndihma e partnerëve lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar;
Forcimi i organizatave qytetare të romëve është i rëndësishëm në procesin e fuqizimit. Shoqata
ose rrjete formale ose joformale - do të ofronin mundësi për gratë rome për të shprehur nevojat
dhe interesat e tyre dhe për të nxitur pjesëmarrjen e tyre në vendimmarrje në të gjitha nivelet.

GRATË DHE
MIGRIMI
Axhenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm ka njohur migracionin si një përparësi të rëndësishme
globale, e cila, nëse qeveriset si duhet, mund të sjellë përfitime pozitive për migrantë/et dhe familjet e
tyre, si nga këndvështrimi ekonomik, social, politik e kulturor. Migrimi është një çështje ndërsektoriale,
e rëndësishme për të gjitha Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ). 10 nga 17 synime
përmbajnë objektiva dhe tregues që janë të rëndësishëm për migracionin dhe lëvizshmërinë. Gratë
janë aktore të rëndësishme në kontekstin e migracionit global por edhe rajonal dhe të brendshëm.
Efektet dhe proceset e migrimit janë të ndryshme për gratë dhe burrat, ndaj është thelbësore që
politikat mbi migrimin të përfshijnë dhe reflektojnë këto specifika.

Ardiana Gashi

Universiteti i Prishtinës
Kosovë
Migrimi ka qenë dhe mbetet një e ardhme e rëndësishme e Kosovës. Sipas Regjistrimit të Popullit
2011, diaspora e përgjithshme e Kosovës në vitin 2011 ishte vlerësuar të ishte 703,978, nga të cilat
153,978 kishin lindur jashtë vendit, kështu që vlerësimet për emigrantët nga Kosova ishin 550,000
individë. Dëshmitë nga Eurostat tregojnë se në vitin 2018 kishte 321,486 shtetas të Kosovës me leje
qëndrimi të vlefshme brenda BE-28, më të larta se në vitin 2017 me rreth 18,000. Në periudhën
2013-2017, në total rreth 40,000 shtetas të Kosovës fituan shtetësinë në BE-28 ndërsa në vitin 2019
kishte 68,365 leje për herë të parë në vendet e BE-28, dyfishi i numrit të regjistruar në 2018 (34,765
individë), nga të cilët rreth 70 % e lejeve për herë të parë janë lëshuar nga Gjermania. Duke marrë
parasysh përbërjen gjinore, bazuar në Regjistrimin e Popullsisë 2011, raporti gjinor i popullsisë
migruese kosovare ishte: 56.7% meshkuj dhe 43.3% femra. Me kalimin e kohës, gratë dominuan
emigracionin, me martesat / bashkimin familjar si një nga kontribuesit e rëndësishëm. Të dhënat e
Eurostat për vitin 2019 tregojnë se 49% kanë emigruar për arsye familjare dhe 30% për qëllime pune.
Kosova ka një popullsi të re me një divident të madh demografik, por për shkak të mungesës së
vendeve të punës, kjo pasuri mbetet kryesisht e papërdorur. Siç është raportuar më lart në 2019,
59.5% e popullsisë në moshë pune është joaktive (deri në 78.9% për gratë), vetëm 30.1% janë të
punësuar dhe 25.7% e numrit tashmë të vogël të individëve aktivë janë të papunë. Shkalla e
papunësisë është më e larta për të rinjtë, e regjistruar në 49.4% dhe gratë 34.4%. Cilësia e dobët e
vendeve të punës është një tjetër tipar i tregut të punës. Punët e përkohshme zënë rreth 55% të
vendeve të punës ndërsa punësimi informal vlerësohet të jetë deri në 30%. Të kesh një punë,
veçanërisht në sektorin privat, nuk siguron domosdoshmërisht një jetë të denjë. Duke përdorur të
dhëna nga Anketa e Buxhetit të Familjeve 2017, Haxhikadrija et al. (2019) vlerësoi se shkalla e
varfërisë në punë në Kosovë ishte 15.2%, kryesisht në mesin e burrave, individëve të vetë-punësuar,
punonjësve të rinj dhe të moshës së mesme dhe punëtorëve më nivel të ulët arsimor.
Regjistrimi dhe arritja e arsimit në Kosovë është rritur me kalimin e kohës dhe kjo vërehet
veçanërisht për gratë. Në vitin 2018, 20.9% e grave të moshës 30-34 vjeç kishin përfunduar arsimin
e lartë, krahasuar me vetëm 6.5% të grave në të njëjtën grupmoshë në 2012. Sidoqoftë, përkundër
këtij përmirësimi, shkalla e punësimit të grave mbetet më e ulët se e meshkujve, madje edhe midis
atyre që kanë përfunduar arsimin e lartë-vlerësuar në 49.9% në 2019 krahasuar me 73.1% për burrat
me të njëjtin nivel arsimor.

Kjo sugjeron që arsimi i vetëm nuk mund të rregullojë çekuilibrat gjinorë në tregun e punës. Anketa e
Bankës Botërore STEP në 2015-17 që zbuloi se dy të tretat e kosovarëve besojnë se faktorët jo
meritorë si lidhjet familjare, ryshfetet dhe lidhjet politike janë më të dobishmit për sigurimin e
punësimit në sektorin privat (një pjesë edhe më e lartë, 79%, besojnë se faktorët jo-meritorë janë
me vlerën më të lartë për sektorin publik) dhe vetëm 34% të të anketuarve besojnë se arsimimi,
trajnimi dhe përvoja e punës kanë rëndësi (Banka Botërore, 2019).
Të gjithë këta faktorë shtytës përfaqësojnë arsyet kryesore të emigrimit. Sondazhi i Gallup
International i kryer ndërmjet 2015 dhe 2017 vlerëson se rreth 46% e kosovarëve do të dëshironin të
emigronin, ku kryesojnë personat me arsim të lartë. Për më tepër, sondazhi e vendos Kosovën në
krye të indeksit të "ikjes së trurit" në Evropë, i cili mat nivelin e të rinjve, shumë të arsimuar që duan
të largohen nga vendi pa ndonjë plan për t'u kthyer (42%). (Lavrič et al., 2019), 34% e të rinjve
kosovarë shprehën një dëshirë të fortë ose shumë të fortë për të lëvizur në një vend tjetër për më
shumë se gjashtë muaj. Shumica po kërkonin të lëviznin për një periudhë afatshkurtër dhe
afatmesme prej gjashtë muajsh (37%) deri në dy vjet (34%). Barometri Ballkanik i Këshillit të
Bashkëpunimit Rajonal 2019 (RCC, 2019) tregon se 42% e kosovarëve po mendojnë të largohen dhe
të punojnë jashtë vendit, ndërsa 58% nuk po mendojnë të largohen nga vendi.
Një sondazh i 1,100 personave i kryer nga Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) në Dhjetor 2019
zbuloi se 59.4% e të anketuarve do të dëshironin të largoheshin nga Kosova, me 31.4% që dëshironin
të largoheshin përgjithmonë. Arsyet më të përmendura për largimin nga vendi ishin paaftësia e të
anketuarve për të gjetur një punë që përputhej me formimin e tyre arsimor (26%), 24% cituan
arsyet e lidhura me familjen dhe 22% po kërkonin mundësi më të mira për zhvillimin e tyre
profesional dhe të karrierës. Sondazhi i UNDP nga viti 2019 që zbuloi se gati gjysma e 200
kompanive të anketuara janë përballur me emigrimin e punonjësve të tyre në tre vitet e fundit
(49%). Kompanitë më të mëdha duket se janë ballafaquar veçanërisht me këtë fenomen.
Humbjet e trurit ka të ngjarë të ndodhin në disa profesione të tilla si sektori shëndetësor, në të cilin
përfaqësimi i grave është i lartë. Në Dhjetor 2019 kishte më shumë se 600 mjekë në vend. Nga këta,
60 ishin specialistë të cilët ishin të papunë si pasojë e mospërputhjes midis numrit të studentëve
në fusha specifike dhe vendeve të lira të punës.
Profili i grave migrante: Megjithëse Diaspora vlerësohet të jetë midis 700,000-900,000 individë,
ka informacion të kufizuar në profilin e tyre. Evidencat e fundit vihen në dispozicion nga Anketa e
Migracionit e kryer në vitin 2009 së bashku me Bankën Botërore dhe Agjencinë e Statistikave të
Kosovës, megjithëse informacioni u mblodh përmes anketës me familjet e Kosovës. Ky studim
zbuloi se migrantet femra të Kosovës perfrmojnë më mirë në tregun e punës në krahasim me gratë
kosovare. Më shumë gra sesa burra kanë përmirësuar statusin e tyre të arsimit ndërsa janë jashtë
vendit, duke përjetuar kështu një zhvillim më të madh të kapitalit njerëzor.
Meqenëse më shumë gra sesa burra kanë status të përhershëm në vendet pritëse, potenciali i tyre
për të përfituar nga arsimi, punësimi dhe skemat sociale është gjithashtu më i madh. Një total prej
34% e grave migrante në moshë pune ishin të punësuara jashtë vendit në krahasim me 10% të grave
në moshë pune që jetojnë në Kosovë, megjithëse kryesisht kanë punë me aftësi të ulëta. Rezultatet
e sondazhit sugjeruan që mesatarisht gratë migrantë duket të jetë më të arsimuara sesa gratë në
Kosovë dhe rreth 11% e grave migrante e rritën nivelin e tyre të arsimimit.
Gratë e lëna pas: Ekzistojnë informacione shumë të kufizuara se si migrimi ndikon në jetën e grave
të lëna pas. Raporti i Zhvillimit Njerëzor i UNDP 2014, duke përdorur të dhëna nga viti 2013 ka zbuluar
se nga viti 2011: Sidoqoftë, në disa raste përgjegjësitë familjare u cituan si një pengesë për
punësimin me një barrë më të lartë për atp që jetojnë me prindërit e bashkëahortit të cilët
gjithashtu mund të kërkojnë kujdes;

Menaxhimi i familjeve nga vetë ato gjithashtu u vu re se ishte i vështirë, veçanërisht kur fëmijët
rriten më shumë; Ndërsa në disa raste gratë i merrnin paratë dhe vendosnin se si t'i shpenzonin ato,
në raste të tjera ishin prindërit e bashkëshortit që vendosnin se si të përdoren paratë, megjithëse
pjesëmarrësit e grupeve të fokusit kishin gjithmonë të drejtë për të thënë mendimin e tyre në lidhje
me këtë vendim; Sidoqoftë, u vërejtën disa pengesa, veçanërisht në lidhje me largimin nga shtëpia
ku pjesëmarrësit raportuan nevojën për të informuar prindërit e bashkëshortit për ndonjë plan që
mund të kishin për të dalë;
Nga përgjigjet, ishte e qartë se kur gratë jetojnë vetëm me fëmijët e tyre, vajzat nuk janë shumë të
lira të dalin pasi nënat ndiejnë më shumë frikë dhe më shumë përgjegjësi se sa mund të kishin nëse
burrat e tyre ishin në shtëpi. Si përfundim, Kosova rrezikon të tkurri fuqinë e saj të punës,
veçanërisht atë të aftë. Për të përfituar nga migrimi, Kosova duhet të kryejë analiza të duhura mbi
profesionet e mangëta dhe ato me tepricë. Për grupin e fundit, emigrimi duhet të lehtësohet
përmes marrëveshjes bilaterale për migrimet rrethore, duke ofruar shërbime mbështetëse për
migracionin e ligjshëm dhe punësimin e kosovarëve në punë që përputhen me aftësitë e tyre.
Ekziston një nevojë për të dhëna të azhurnuara dhe sistematike për migrantët, migrantët e kthyer
dhe gratë e lëna pas. Iniciativat që mbështesin migrimin për qëllime arsimore duhet të mbështeten,
duke siguruar akomodimin e tyre në institucionet e Kosovës.

Elisabeta Ollogu

Pedagoge
Fakulteti i Shkencave Sociale, Maqedonia e Veriut
Konteksti: Është fakt se migrimi si dukuri paraqet më shumë rreziqe për gratë sesa për burrat. Të
dhëna empirike nga studime e raporte të ndryshme tregojnë se gratë, si pjesë e lëvizjeve
(e)migratore, janë më të ekspozuara ndaj abuzimit fizik, seksual dhe verbal krahasuar me burrat.
Rreziqet më të mëdha me të cilat përballen ato janë veçanërisht të lidhura me mundësinë e
trafikimit të tyre si qenie njerëzore apo rreziku i përfshirjes në industrinë e seksit dhe shfrytëzimit
seksual të tyre.
Pavarësisht këtyre rreziqeve, gratë kanë migruar e vazhdojnë të migrojnë dhe sipas Organizatës
Ndërkombëtare të Migrimit, ato sot përbëjnë pothuajse 50% të të gjithë emigrantëve. Ato gjithnjë e
më shumë migrojnë për të gjetur punë si individë të pavarur, edhe pse shumë ende migrojnë si të
varura nga familjet ose bashkëshortët/partnerët e tyre. Gratë, duke rritur rolin e tyre vendimmarrës
në jetën ekonomike të familjes, komunitetit, pjesëmarrjes në vendet e punës, po bëjnë të mundur
largimin gradual nga margjinat dhe të shfaqin pozicionin dhe ndikimin e tyre “gjinor” në shumë
drejtime. Ky pozicon i ri i grave mes tradicionales dhe një kohe të re (ende të paqartë për nga
aspekti i fuqisë) mëton të hulumtohet edhe lidhur me një fenomen masiv siç është migrimi.
Nëpërmjet një qasjeje cilësore, ky studim merret konkretisht me migrimin e jashtëm, pra largimin e
individit nga shteti mëmë në drejtim të një shteti tjetër për motive kryesisht ekonomike. Është një
përpjekje për të kuptuar sfidat me të cilat gratë shqiptare nga Maqedonia e Veriut janë përballur si
emigrante dhe gjithashtu të shqyrtojë statusin e tyre socio-ekonomik dhe mënyrat se si migrimi ka
rezultuar i dobishëm për fuqizimin e tyre; të kuptojë pra sesi migrimi i’u krijon mundësi më të
mëdha grave të cilat vijnë nga shoqëritë tradicionale e patriarkale. Të kuptojë rinegocimin e
marrëdhënieve gjinore brenda familjes si rezultat i (e)migrimit dhe të analizojë nivelin e realizimit të
të drejtave sociale të grave shqiptare emigrante në vendet-destinacion pasiqë të qenurit grua dhe
njëkohësisht ‘e huaj’ shpesh e kufizon qasjen e tyre në punësim, akses në politika sociale dhe
programe shëndetësore.
Analizë dhe Gjetje: Trajtimi i grave si pjesë domethënëse e lëvizjeve migratore ka munguar për një
kohë të gjatë. Shumica e studimeve në fushën e migrimit janë fokusuar në studimin e tij si një
fenomen më kompakt duke ju referuar kryesisht kategorisë ‘migrant’ dhe pa kaluar në stratifikime të
mëtejshme.

Roli i gjinisë në proceset migratore shpesh konsiderohet çështje periferike dhe pothuajse e
padukshme, jo vetëm në fushën e kërkimit, por edhe në procesin e hartimit të politikave publike nga
ana e vendeve të origjinës. Shekujt 19-të dhe 20-të, të njohur si epoka e migrimit masiv, njihen si një
dukuri e burrave, ku burrat ishin aktorët kryesorë dhe më pas në shekullin e 21-të nis ajo që njihet si
feminizimi i migrimit. Deri në fund të viteve 70’, shumica e hulumtimeve mbi emigracionin
ndërkombëtar përqendroheshin në mënyrë të qartë vetëm mbi migrantët meshkuj (zakonisht të
konceptuar si "punëtorë") duke pranuar në mënyrë implicite që shumica e migrantëve janë burra.
Përvojat e kalimit të kufijve në rrugë informale i ka përballur shumë prej grave me rreziqe të mëdha
ato përballen me rreziqe nëpër të cilat kalojnë edhe burrat por që deri vonë përvojat e grave kanë
qenë ‘të padukshme’.
Përsa i përket gjetjeve të këtij studimi, mund të thuhet se ato janë orientuara në dy drejtime
kryesore: procesi i migrimit dhe procesi i integrimit. Kryesisht dallohen tre gjenerata të emigranteve.
Gjenerata e parë e emigrantëve ka përdorur rrugë informale të kalimit të kufijve. Janë përballur me
rreziqe. Kryesisht emigrimi është parë dhe trajtuar fenomen i burrave dhe gratë që kanë shoqëruar
burrat janë parë si shtojcë. Ato kryesisht kanë jetuar në shërbim të familjes dhe fëmijëve. Shkalla e
papunësisë në këto gra është shumë e lartë. Gjenerata e dytë përkon me transfromimin e procesit të
emigrimi nga fenomen i burrave në fenomen familjar gratë kanë emigruar kryesisht duke i’u
bashkangjitur bashkëshortëve/familjarëve por edhe për arsye studimesh. Këto gra janë kryesisht të
pajisura me dokumentacion të rregullt.
Në gjeneratën e dytë bëhet fjalë për gra të cilat kanë zhvilluar më tej veten në nivel edukimi dhe
zhvillimi personal e profesional. Këto janë gratë emigrante të cilat kanë thyer të parat kufijtë e
familjes tipike tradicionale patriarkale. Kanë shkaktuar thyerjen e parë të roleve tradicionale gjinore
dhe rinegocimin e roleve brenda familjes. Gjenerata e tretë – të lindura në emigrim: bëhet fjalë për
gra dhe vajza të cilat janë edukuar dhe me to ndryshon rrënjësisht narrativa e gruas emigrante. Në
vija të përgjithshme, nëpërmjet këtij studimi doli në pah fakti se shumë prej grave nuk kanë punuar
në Maqedoni ndërkohë që në vendet destinacion janë punësuar. Mirëpo një pjesë tjetër vazhdojnë të
jenë të angazhuara vetëm brenda familjes. Trajektorja e procesit të emigrimit i ka hapur grave rrugën
e ndryshimit të roleve gjinore në punë dhe familjet e tyre. Duke pasur mundësi më të mëdha
punësimi këto gra fitojnë pavarësi më të madhe ekonomike. Kjo pavarësi më pas sjell rritje të
ndikimit të grave në marrjen e vendimeve brenda familjes. Shumë prej grave të intervistuara pohojnë
se kanë akses në shërbimet e mbrojtjes sociale dhe shërbimet shëndetësore në vendet ku jetojnë
por ndiejnë segregim të dyfishtë në tregun e punës: segregim për shkak të gjinisë dhe segregim për
shkak të identitetit si «të huaja». Punësimi i grave migrante në sektorët e “kujdesit familjar” në njëfarë
mënyre përforcon segregimin e tregut të punës dhe kjo ju ka dhënë mundësinë grave “vendase” të
punojnë në profesionet e tyre dhe të mund t’ja transferojnë rolin e tyre përkujdesës grave migrante.
Përfundime: Të gjitha studimet mbi migrimin kanë qenë përqëndruara tek burrat edhe pse gratë
përbëjnë pothuajse gjysmën e numrit të migrantëve. Migrimi është parë gjithmonë si fenomen i
burrave. (E) migrimi, pavarësisht pengesave dhe sfidave, rezulton të jetë i dobishëm në drejtim të
fuqizimit të grave pasi i kombinuar me kontekstin socio-ekonomik dhe kulturor në shoqërinë pritëse,
ndikon në rinegocimin e marrëdhënieve gjinore. Gratë emigrante fitojnë më shumë pavarësi
ekonomike në vendet-destinacion. Pavarësia e grave emigrante ka sjellë relativisht dhe gradualisht
ndryshim të roleve tradicionale brenda familjes apo ndarjes së pushtetit dhe kontrollit në familje por
jo në çrrënjosjen e strukturës patriarkale të familjes pasiqë tek një pjesë e madhe ende ekziston
segregimi i detyrave dhe punëve brenda familjes duke e parë mirëmbajtjen e shtëpisë si punë e
grave dhe punët jashtë shtëpisë si punë e burrave. Pra, konteksti dhe mjedisi social nuk është
gjithmonë determinant i marrëdhënieve gjinore brenda familjes. Tradita ruan ndikimin e saj të fortë
në familjet e emigrantëve dhe pushteti apo vendimmarrja vazhdon të jetë kryesisht domen i burrave
pasiqë normat gjinore të emigrantëve shqiptarë karakterizohen nga mentaliteti ende patriarkal.
Edhe në situata në të cilat burrat dhe gratë devijojnë nga pritjet tradicionale gjinore, ata sërish priren
të përfshihen në veprime dhe sjellje që forcojnë identitetin e tyre gjinor tradicional. Megjithatë,
emigrimi ka sjellë shumë ndryshime pozitive në cilësinë e jetës së grave shqiptare pasi i’u ka ofruar
atyre mundësi më të mëdha për edukim, zhvillim personal e profesional, punësim dhe pavarësi më të
madhe ekonomike. I’u ka hapur dritaren e rinegocimit të marrëdhënieve gjinore brenda familjes.

Ermira Danaj

Eksperte Gjinore
Shqipëri
Migracioni, puna përkujdesëse dhe tregu i punës - një perspektivë gjinore
Proceset migratore, përvojat e migrantëve dhe ndikimet shoqërore, politike, ekonomike dhe kulturore
të migracionit, janë ndikuar dhe formësuar nga rolet gjinore dhe marrëdhëniet e pabarabarta të
pushtetit mes gjinive. Për shumë vite migracioni fokusohej vetëm tek migrantët burra, edhe pse një
ndër autorët e parë mbi migracionin, Ernest Ravenstein në vitin 1885 thotë se gratë migrojnë më
shumë se burrat. U deshën rreth 100 vite që studimet mbi proceset migratore të fillonin të analizonin
rolin dhe rëndësinë e grave në këto procese. Tashmë gratë nuk shihen më si ndjekëse të burrave
migrantë por si aktore të rëndësishme të këtyre proceseve. Ndaj dhe rëndësia për ta studiuar
migracionin si një proces kompleks ku gjinia luan një rol të rëndësishëm qoftë në procesin
vendimmarrës, në mënyrën e lëvizjes, në llojet e procesve migratore, etj. Axhenda e vitit 2030 për
zhvillim të qëndrueshëm e ka identifikuar migracionin si një prioritet të rëndësishëm global. 10 nga 17
qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm përmbajnë objektiva dhe tregues që janë të rëndësishëm për
migracionin ose lëvizshmërinë. Shqipëria është një nga vendet që ka vendosur Axhendën e vitit 2030
në kuadrin e përparësive të saj kombëtare.
Popullsia e Shqipërisë në fillim të vitit 2019 ishte 2.86 milion. Përqindja e popullsisë është ulur me
0.3% në krahasim me një vit më parë. Shqipëria mbetet kryesisht një vend i cili është burim
emigracioni. Në 2017 Shqipëria kishte rreth 1.5 milion qytetarë jashtë territorit të saj ose rreth një të
tretën e popullsisë së vendit. Shumica e komuniteteve migrante shqiptare janë të pranishme në
vendet fqinje, Itali (448 407) dhe Greqi (356 848), megjithatë, vërehet një prirje në rritje e pranisë në
vendet e tjera të Bashkimit Evropian, si dhe në Amerikën e Veriut dhe Kanada. Në 2018 migrimi neto
mbetet negativ, (diferenca midis emigrantëve dhe emigrantëve), me rreth 15 mijë persona.
Emigracioni
Edhe pse migracioni paskomunist në Shqipëri, i brendshëm dhe ndërkombëtar, filloi në vitin 1990, kur
u kuptua se regjimi mund të ndryshonte, vetëm në 1993 lëvizja e brendshme dhe ndërkombëtare e
qytetarëve shqiptarë u liberalizua me ligj. Gjatë fillimit të viteve 1990, shumica e migrantëve
ndërkombëtarë nga Shqipëria ishin burra të rinj. Asokohe ekzistonin pak mundësi ligjore që
shqiptarët të largoheshin ligjërisht nga vendi, dhe migracioni ndërkombëtar u pa gjerësisht si një
aktivitet i rrezikshëm, që kërkonte forcë fizike dhe guxim dhe që zakonisht u mvishej burrave.
Sipas statistikave zyrtare që vijnë nga Regjistrimi i Popullsisë dhe Strehimit të Banesave të vitit 2001
(i cili synonte të “fotografonte” të gjithë migracionin, jo vetëm atë ligjor), pjesëmarrja e grave në
migracionin ndërkombëtar u rrit nga 20 në 60 përqind të migracionit ndërkombëtar të meshkujve
nga 1991 në 2001. Numri në rritje i grave migrante mund të shpjegohet kryesisht nga bashkimi i
familjes, si dhe migrimi i studentëve. Të dhënat zyrtare nga Regjistrimi i vitit 2011 tregojnë se
ndryshimet midis numrit të burrave dhe grave që emigruan nga Shqipëria tani janë zhdukur: 288,000
burra dhe 285,000 gra emigruan gjatë 2001–2011.
Migracioni i brendshëm
Të dhënat për migracionin e brendshëm shqiptar tregojnë se gratë kanë më shumë gjasa të migrojnë
brenda vendit sesa burrat. Kjo prirje e fillimit të viteve 90 u konfirmua gjithashtu gjatë dekadës së
2001-11, pasi gratë përbënin 59% të 27 migrantëve të brendshëm. Përveç grave që migrojnë brenda
vendit, ndërsa burrat e tyre migrojnë jashtë, një tjetër element i rëndësishëm i migracionit të
brendshëm ka të bëjë me migracionin e studentëve. Përqindjet më të larta të grave të reja mund të
shpjegohen edhe me numrin e lartë të studenteve femra në universitete, të cilat janë të vendosura
në qytete. Vërehen edhe raste kur gratë e reja me arsim të lartë zhvendosen në Tiranë me të
mbaruar studimet në një universitet tjetër lokal. Kjo mund të shpjegohet edhe nga mosha e re e
këtyre grave migrante të brendshme.

Migracioni dhe puna përkujdesëse
Emigrantet shqiptare (së bashku dhe me ato ukrainese, moldave apo rumune) duket se mbushën
boshllëkun e politikave sociale në Itali dhe Greqi, duke iu mundësuar kështu grave Italiane dhe Greke
të angazhohen në sferën produktive. Studiuesja greke Antigone Lyberaki përdor shprehjen "deae ex
machina" në lidhje me gratë emigrante në Greqi të cilat plotësuan tkurrjen e shtetit social dhe
shërbimet e kujdesit social për fëmijë, të moshuar dhe të sëmurë. Situata ishte e ngjashme dhe në
Itali. Ky marketizim i punës përkujdesëse (Arli Hotschild) ka sjellë dhe rritjen e numrit të punonjëseve
të përkujdesjes shtëpiake në rang global.
Nëse i referohemi shifrave të ILO, aktualisht janë rreth 67 milionë punonjës/e të përkujdesjes
shtëpiake në botë, 80% e tyre janë gra. Në vitin 2013 ishin 52 milione Kjo punë përbën 7,5% të të
ardhurave për gratë në rang global. Në Amerikën Latine përbën 14% të pagës së grave dhe në Azi 11%.
Sipas ILOs, 50 milionë punonjës/e të përkujdesjes shtëpiake punojnë në informalitet, dhe në kushte
të vështira dhe diskriminuese. Për këtë arsye, ky sektor lidhet ngushtë me dy Objektivat e Zhvillimit
te Qendrueshëm, atë 5 dhe 8 (në lidhje me punën dinjitoze). 20% e punonjës/eve të përkujdesjes
sociale janë emigrante dhe një pjesë tjetër shumë e madhe janë migrante të brendshme. Studiuesit e
shpjegojnë rritjen e kërkesës për këtë profil në lidhje me deficitin e politikave sociale. Të dya këto
tendenca kanë vajtur në lidhje të ngushtë.
Një karakteristikë e emigranteve punonjëse të përkujdesjes shtëpiake është puna në informalitet, pa
kontrata të rregullta, shpesh shfrytëzuese, me pagesa jo të denja, duke i lënë gratë në një gjendje të
pasigurt. Shumë nga gratë emigrante shqiptare në Greqi nuk mund të aplikonin për dokumenta të
rregullta për shkak të punës në informalitet dhe mungesës së stampës së sigurimeve. Kushtet e
vështira, diskriminimi dhe pasiguria janë bërë shkak që ILO të hartojë dhe miratojë një Konventë të
Posacme mbi Punën e Denjë të Punonjëseve Shtëpiake (189) për të mbrojtur të drejtat e këtij sektori.
Në rastin e Shqipërisë, puna shtëpiake nuk lidhet vetëm me emigrantet por edhe me migrantet e
brendshme.
Migrimi i brendshëm i grave lidhet me një sektor të ri që është vërejtur veçanërisht në qytetin e
Tiranës. Bëhet fjalë për tregun e punës të punëtoreve të kujdesit shtëpiak, që lidhet me gatimin,
pastrimin, përkujdesjen dhe gamën e plotë të aktiviteteve që përfshijnë punën shtëpiake dhe
kujdesin. Rastet e monitoruara të punonjësve të kujdesit shtëpiak ilustrojnë informalitetin e tregut të
punës në këtë sektor, i cili është mjaft i theksuar në Shqipëri. Këto raste japin njohuri për
kompleksitetin e sistemeve të kujdesit shtëpiak dhe kryqëzimin e tyre me migracionin. Sektori në
zhvillim e sipër i kujdesit shtëpiak në Tiranë punëson kryesisht gra vendase që janë migrante të
brendshme. Shumica e punëtoreve vendase nuk kanë kontrata, por vetëm marrëveshje verbale që
përcaktojnë orarin e punës, pushimet dhe rregullat e tjera të punës.
Deri më tani, nuk ka të dhëna zyrtare ose jozyrtare për sektorin e punëtoreve vendase në sektorin e
kujdesit shtëpiak në Shqipëri, duke e lënë këtë zonë pothuajse plotësisht të paeksploruar.
Rrjedhimisht, kushtet e punës, paga dhe pjesëmarrja në skemën e sigurimeve shoqërore për
punëtoret vendase në këtë sektor krahasimisht të ri janë pothuajse të panjohura.
Politikat në lidhje me migracionin dhe tregun e punës duhet patjetër të reflektojnë çështjen e
punonjëseve shtëpiake qoftë vendase qoftë të huaja. Ky sektor është i padukshëm në politika por
edhe në studime dhe të dhëna.
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09:30-10:00

Regjistrimi online

10:00-10:15

Fjala e Hapjese: Mirela Arqimandriti dhe Rezarta Delibashzade

10:15-10:30

Fjalë përshëndetëse:
Znj. Dajna Sorensen, Zv.Ministre e Financave dhe Ekonomisë, Qeveria e Shqipërisë
Znj. Burbuqe Bakija – Deva, Zv. Ministre e Ekonomisë dhe Ambientit, Qeveria e Kosovës
Znj. Jenny Stenberg Sørvold, Zv. Ambasadorja, Ambasada Mbretërore Norvegjeze, Prishtinë

10:30-12:00

Sesioni i parë: PUNËSIMI I GRAVE SHQIPTARE – SFIDA DHE ZGJIDHJE

Në përputhje me standardet ndërkombëtare, e drejta për punësim sanksionohet në dispozitat e
Kushtetutës së Shqipërisë dhe Kushtetutës së Kosovës. Sipas të dy kushtetutave shtetet përkatëse
duhet të garantojnë të drejtën për punë për çdo person, pavarësisht gjinisë, racës, etnisë, gjuhës,
përkatësisë së partisë politike, fesë etj. Prandaj, e drejta për punë përfshinë të drejtën për të zgjedhur
profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e kualifikimit profesional që synon fitimin e një mjeti jetese
me punë të ligjshme. Në këtë panel do të diskutohet se si zbatohet kjo e drejtë kushtetuese në
Shqipëri dhe Kosovë, dhe cila është shkalla e punësimit dhe papunësia e grave e vajzave në të dy
vendet.
Moderatore: Mirela Arqimandriti, Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”
Folës kryesorë:
Znj. Elsa Dhuli - Drejtoreshë e komanduar - INSTAT, Shqipëri
Znj. Plejada Gugashi - Menaxhere Programi - Olof Palme International Centre, Shqipëri
Znj. Juliana Hoxha - Drejtoreshë Ekzekutive - Partners Albania
Znj. Valëza Zogjani - Menaxhere e Projektit - Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D). Kosovë
Diskutime nga pjesëmarrësit
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12:00-13:30

Sesioni i dytë: DISKRIMINIMI NË VENDIN E PUNËS DHE MBROJTA

Diskriminimi me bazë gjinore mund të ndikojë si tek gratë ashtu edhe burrat. Megjithatë, gratë kanë më
tepër gjasa të bien pre e fenomenit. Ulja e papunësisë dhe rritja e pjesëmarrjes në forcën e punës
është prioritet i Bashkimit Evropian, përfaqësuesve të qeverive dhe aktorëve të shoqërisë civile. Disa
hulumtime sugjerojnë se diskriminimi ka ndikuar në mënyrë të pabarabartë në pjesëmarrjen e grave në
tregun e punës. Po ashtu shihet se megjithëse të dy vendet kanë legjislacion të konsoliduar në lidhje
me diskriminimin megjithatë shumë aktorë të rëndësishëm kanë njohuri të pakta.
Moderatore: Nicole Farnsworth, Rrjeti i Grave të Kosovës
Folës kryesorë:
Znj Arta Mandro, Eksperte dhe Pedagoge - Shkolla e Magjistraturës, Shqipëri
Z. Robert Gajda - Komisioneri Anti Diskriminim, Shqipëri
Znj. Edona Hajrullahu - Përfaqësuese e Avokatit të Popullit, Kosovë
Znj. Mersiha Jaskic, Qendra për Promovimin e Shoqërisë Civile (CCSP), Bosnje dhe Hercegovina
Znj. Ines Leskaj - Drejtoreshë Ekzekutive - Rrjeti i Fuqizimit të Grave Shqiptare
Diskutime nga pjesëmarrësit
13:30-14:30

Pushim

14:30-15:45

Sesioni i tretë: ZHVILLIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE PËR GRATË DHE ORIENTIMI I TYRE NË
TREGUN E PUNËS

Në Shqipëri dhe Kosovë ofrohet arsim dhe aftësim profesional, por pothuajse të gjitha institucionet që
e ofrojnë janë të vendosura në zonat urbane. Nga hulumtimet në të dy vendet arsimi profesional ende
nuk merret parasysh nga shumë studentë. Shkollat profesionale zakonisht regjistrojnë studentë me
nota mesatare shumë të ulëta ose ata që nuk arrijnë të kalojnë vitin e parë të gjimnazit. Gratë dhe
vajzat e kanë të vështirë pjesëmarrjen në arsimin profesional.
Moderatore: Raba Gjoshi, Insituti Demokraci për Zhvillim (D4D)
Folës kryesorë:
Z. Drin Haraçia - Drejtor i Përgjithshëm - Agjencia e Punësimit, Kosovë
Znj. Iris Luarasi - Drejtoreshë Ekzekutive - Linja e Këshillimit për Gra e Vajza, Shqipëri
Znj. Ilirjana Jaka – Gashi, Drejtoreshë Ekzekutive - Gratë për Gratë (KW4W), Kosovë
Znj. Shpresa Agushi - Drejtoreshë Ekzekutive- RROGRAEK, Kosovë
Diskutime nga pjesëmarrësit
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Regjistrimi online / biseda të ndryshme

10:00-11:30

Sesioni i katërt: MBROJTJA DHE PËRFSHIRJA SOCIALE

Mbrojtja sociale kontribuon në sigurinë themelore që parandalon njerëzit të bien në varfëri ekstreme
në situata të cënueshme dhe ndihmon në menaxhimin më të mirë të rreziqeve. Mbrojtja sociale
përfshinë masa të tilla si sigurimet shoqërore, politika të cilat sigurojnë standarde minimale të punës,
sigurimin e papunësisë, përfitimet e fëmijëve dhe familjes përfshirë mbrojtjen e lehonisë dhe lejen e
babait, përfitimet nga dëmtimi në punë, përfitimet nga sëmundjet, përfitimet e aftësisë së kufizuar,
mbrojtjen e shëndetit, pleqërinë etj. Sistemet gjithëpërfshirëse të mbrojtjes sociale adresojnë çështjet
e mësipërme me një larmi ndërhyrjesh. Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm 1 synon t’i japë fund
varfërisë në të gjitha format e saj e kudo. Disa nga synimet e tij përfshijnë: Krijimin e kornizave të
shëndosha të politikave në nivelet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, bazuar në strategjitë e
zhvillimit pro-të varfërve dhe me ndjeshmëri gjinore, mbështetje në investimet e përshpejtuara për
çrrënjosjen e varfërisë; Zbatimin e sistemeve dhe masave të përshtatshme të mbrojtjes shoqërore për
të gjithë, në mënyrë që deri në vitin 2030 të arrihet mbulim i konsiderueshëm i të varfërve.

Moderatore: Brikenë Hoxha, Iniciativa Kosovare për Stabilitet
Folës kryesorë:
Znj Enkelejda Bregu - Menaxhere Programi - Politikat Sociale dhe Barazia Gjinore në Komisionin
Evropian, Shqipëri
Znj. Brunilda Dervishaj - Përgjegjëse e Sek. të Politikave dhe Strategjive për Përfshirjen Sociale
dhe Barazinë Gjinore - Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Shqipëri
Znj. Brikenë Hoxha - Drejtoreshë Ekzekutive - Nisma Kosovare për Stabilitet, Kosovë
Z. Kristjan Trajakovski - Koordinator Projekti - CRPM, Maqedonia e Veriut
Znj. Bojana Tamindzija - Koordinatore - Centre for the Politics of Emancipation, Serbi
Z. Bledar Taho - Drejtor - Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri
Diskutime nga pjesëmarrësit
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11:30-12:45

Sesioni i pestë: GRATË DHE MIGRIMI

Axhenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm ka njohur migracionin si një përparësi të rëndësishme
globale, e cila, nëse qeveriset si duhet, mund të sjellë përfitime pozitive për migrantë/et dhe familjet e
tyre, si nga këndvështrimi ekonomik, social, politik e kulturor. Migrimi është një çështje ndërsektoriale,
e rëndësishme për të gjitha Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ). 10 nga 17 synime
përmbajnë objektiva dhe tregues që janë të rëndësishëm për migracionin dhe lëvizshmërinë. Gratë
janë aktore të rëndësishme në kontekstin e migracionit global por edhe rajonal dhe të brendshëm.
Efektet dhe proceset e migrimit janë të ndryshme për gratë dhe burrat, ndaj është thelbësore që
politikat mbi migrimin të përfshijnë dhe reflektojnë këto specifika.

Moderatore: Ermira Danaj, Shqipëri
Folës kryesorë:
Znj. Ardiana Gashi, Kosovë
Znj. Elisabeta Bajrami Ollogu - Pedagoge - Fakulteti i Shkencave Sociale - Maqedoni e Veriut
Znj. Ermira Danaj - Eksperte Gjinore, Shqipëri
Diskutime nga pjesëmarrësit
12:45-13:30

Diskutime dhe Konkluzione

Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) është një organizatë feministe, jofitimprurëse që
vepron në të gjithë Shqipërinë dhe në rajon. GADC është një zë për gratë shqiptare dhe një
forcë për ndryshim. GADC punon në të gjithë Shqipërinë, për të fuqizuar gratë dhe për të krijuar
një të ardhme me të drejta të barabarta për vajzat dhe gratë me të ardhura të ulëta për të dalë
nga varfëria dhe përjashtimi social.
Për më shumë informacion kontaktoni:
Mirela Arqimandriti - Drejtore Ekzekutive
E-mail: marqimandriti@gadc.org.al
Tel: 00355682059301

