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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  

Pjesëmarrja e grave në tregun e punës në Kosovë është më e ulëta në krahasim me vendet e 

tjera në rajon. Gratë vazhdojnë të diskriminohen në punësim dhe niveli i tyre i jo-aktivitetit 

reflekton mungesën e kushteve të nevojshme për qasje të barabartë në tregun e punës për gratë. 

Megjithëse gratë përbëjnë pothuajse gjysmën e popullsisë dhe gjysmën e popullsisë në moshë 

pune, në tremujorin e tretë të vitit 2021, vetëm 22,5% e grave ishin pjesë e fuqisë punëtore në 

krahasim me 58,9% të homologëve të tyre burra. Vetëm 17% e grave janë të punësuara në 

tremujorin e tretë 2021 dhe në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2020, kjo përqindje 

është rritur vetëm për 3 pikë përqindje. (Kosovë) 

Banka Botërore vlerëson se Shqipëria humbet një PBB shtesë prej 20% për kokë banori çdo vit 

për shkak të pjesëmarrjes së ulët të grave në fuqinë punëtore dhe pagave mesatare më të ulëta 

të fituara nga gratë në krahasim me burrat në pozicione të ngjashme. Raporti i Indeksit të 

Hendekut Gjinor të Forumit Ekonomik Botëror 2021, e rendit Shqipërinë në vendin e 25-të nga 

153 ekonomi, duke reflektuar gjithashtu ndikimin e tërmetit dhe pandemisë COVID-19. 

(Shqipëri) 

Lindja e fëmijëve në Shqipëri ndryshon ndjeshëm përdorimin e kohës nga gratë. Koha mesatare 

e shpenzuar për kujdesin e fëmijëve të vegjël nën shtatë vjeç është 58 minuta për burrat dhe 8 

orë e 25 minuta për gratë. (Shqipëri) 

Ekziston një shpërndarje pothuajse e barabartë e grave dhe burrave në moshë pune në 

Maqedoninë e Veriut, por pavarësisht kësaj strukture të balancuar, ka hendek të 

konsiderueshëm  gjinorë në tregun e punës në vend. Hendeku gjinorë është i përhapur në 

shkallën e e aktivitetit, punësimit dhe pagave. Kushtet dhe rrethanat që janë shkaku kryesor i 

këtyre hendeqeve nuk janë eliminuar dhe normat shoqërore patriarkale vazhdojnë të forcojnë 

rolet tradicionale gjinore. (Maqedonia e Veriut) 

Më shumë se gjysma (55.1%) e popullsisë gra në moshë pune është joaktive në tregun e punës. 

Ka disa arsye për jo-aktivitetin e grave, por arsyeja kryesore lidhet me rolet tradicionale gjinore, 

të cilat ende dominojnë shoqërinë pas martesës/partneritetit ose pas lindjes së fëmijëve. 

Shumë gra mbeten joaktive pasi pranojnë rolin e amviseve me kohë të plotë dhe në krahasim 

me burrat kalojnë tre herë më shumë kohë në aktivitetet e shtëpisë. 44,1% e grave joaktive janë 

regjistruar në kategorinë statistikore si amvise. 

Shkalla e aktivitetit për vitin 2019 ishte 57.4%, shkalla e punësimit 48.7%, shkalla e papunësisë 

15.1%. Nga numri i përgjithshëm i popullsisë aktive 44.4% janë gra, ndërsa nga personat 

joaktivë 60.1% janë gra. Nga numri i përgjithshëm i të punësuarve, 44.1% janë gra, dhe nga 

numri i përgjithshëm i të papunëve 46.0% janë gra. (Mali i Zi). 

Diferenca në të ardhura mes burrave dhe grave në Mal të Zi është 13.9%, që do të thotë se gratë 

fitojnë vetëm 86.1% të pagës mesatare që u paguhet burrave për të njëjtën punë. (Mali i Zi) 

Në Serbi, stereotipet tradicionale gjinore kanë ende një ndikim të rëndësishëm në punësimin e 

grave dhe çojnë në diskriminim në tregun e punës. Programe gjithëpërfshirëse dhe masa 

mbështetëse nga institucionet përkatëse janë të nevojshme për të përmirësuar pozitën e grave 

në tregun e punës në Serbi. (Serbia) 

Norma e aktivitetit të personave 15 vjeç e lartë në tremujorin e parë 2022 ishte 55,2% dhe 

shkalla e aktivitetit te burrat dhe gratë ishin përkatësisht 63,8% dhe 47,2%. Shkalla e 

papunësisë së personave 15 vjeç e lart arriti në 10.6%, konkretisht 10.5% për meshkujt dhe 
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10.8% për femrat. Nga totali, 77,433 persona janë të angazhuar në masa aktive të politikës së 

punësimit për kategorinë e personave “të vështirë për t'u punësuar” në raportin e Agjencisë 

Kombëtare të Punësimit, qershor 2022, nga të cilët 44,554 janë gra (58%). 
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METODOLOGJIA 

Metodologjia e përdorur për këtë raport rajonal përmban të dhëna cilësore dhe sasiore. Të 

dhënat parësore janë mbledhur përmes metodave cilësore të hulumtimit, ndërsa të dhënat 

sasiore janë mbledhur nga të dhënat ekzistuese të grupeve të të dhënave nga pesë vende të 

ndryshme për të drejtat e grave në tregun e punës. 

Ky hulumtim është realizuar nga pesë (5) organizata në pesë (5) vende të Ballkanit Perëndimor, 

d.m.th., Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi, dhe Shqipëri,  Si pjesë e këtij hulumtimi 

të përbashkët, të gjithë pjesëmarrësit/et përdorën të njëjtën metodologji. Metodat cilësore të 

përdorura në këtë hulumtim konsistojnë në një sërë intervistash me fokus grupe të palëve të 

interesuara me gra të moshave të ndryshme, me status të ndryshëm të punësimit, nga rajone 

të ndryshme, etj., dhe me palë të interesuara të ndryshme. Gjithashtu, të gjitha vendet kanë 

përdorur modelet statistikore zyrtare të ofruara nga institucione ndërkombëtare ose të tjera, 

për të kuptuar më gjerësisht pjesëmarrjen e grave në tregun e punës. 
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KOSOVA 

HYRJE 

Barazia gjinore si vlerë demokratike ka ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik dhe 

social të Kosovës. Pjesëmarrja e barabartë e grave në tregun e punës dhe mundësitë e barabarta 

me synim përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri në tërësi, kanë ndikim në fuqizimin e tyre 

ekonomik. Prandaj, pjesëmarrja e grave në tregun e punës nuk duhet të trajtohet vetëm si një 

e drejtë, apo nevojë, por si veprim që do të ndryshojë pozitën vendim-marrëse të grave në 

familje, të rrisë buxhetin e ekonomisë familjare dhe të përmirësojë mirëqenien ekonomike të 

familjes. 

Pjesëmarrja e grave në tregun e punës në Kosovë është më e ulëta në krahasim me vendet e 

tjera. Gratë vazhdojnë të diskriminohen në punësim dhe niveli i tyre i jo aktivitetit reflekton 

mungesën e kushteve të nevojshme për qasje të barabartë në tregun e punës për gratë. Ndonëse 

gratë përbëjnë gati gjysmën e popullsisë1 dhe gjysmën e popullsisë në moshë pune, në 

tremujorin e tretë (TM3) të vitit 2021, vetëm 22,5% e grave ishin pjesë e fuqisë punëtore 

krahasuar me 58,9% të homologëve të tyre burra.2 Vetëm 17% e grave janë të punësuara për 

TM3 të vitit 20213 dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020,4 kjo përqindje është rritur 

vetëm për 3-pikë përqindje. Edhe pse përqindja e grave të punësuara është jashtëzakonisht e 

ulët, normat e papunësisë nuk janë kategoria më shqetësuese. Gratë e papuna në TM3 përbëjnë 

vetëm 23,9%, përqindje 8,6-pikë më e lartë se burrat e së njëjtës kategori. Paralelisht, çështja 

më shqetësuese që ka të bëjë me angazhimin ekonomik dhe gjithë përfshirjen e grave janë 

shkalla e lartë e grave joaktive në tregun e punës, prej të cilave 77,5% janë joaktive. Kjo shifër 

është më e ulëta në dekadën e fundit, krahasuar me përqindjen e grave joaktive në vitin 2012.5  

Ndërkaq, barazia gjinore si parim dhe vlerë është mishëruar fuqishëm në legjislacionin e 

Kosovës, duke filluar nga zbatimi i drejtpërdrejtë i konventave ndërkombëtare për të drejtat e 

grave dhe i konventave rajonale duke përfshirë Kartën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe 

së fundi edhe Konventën e Këshillit të Evropës kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në 

Familje (që i referohemi si Konventa e Stambollit)6, të pasqyruara në Kushtetutën e Kosovës, 

Ligjin për Barazi Gjinore dhe ligjet e tjera të Kosovës. Megjithatë, gratë në Kosovë vazhdojnë 

të përballen me forma të ndryshme të diskriminimit në të gjitha nivelet e shoqërisë, duke filluar 

nga familja, tek tregu i punës, institucionet lokale dhe ato qendrore. 

  

                                                             
1 Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës në Kosovë, raporti gjinorë në lindje për vitin 2019 apo koeficienti i maskulinitetit është 110.6 meshkuj për 100 
femra, ndërsa raportit gjinor i popullsisë për vitin 2019 është për 100 meshkuj janë 95.3 femra. Shih Gratë dhe Burrat në Kosovë, Dhjetor 2020, gjendet në 
https://ask.rks-gov.net/media/5800/gratë-dhe-burrat-në-kosovë-2018-2019.pdf  
2 Anketa e Fuqisë Punëtore - TM3 2021 – Agjencia e Statistikave të Kosovës - https://ask.rks-gov.net/media/7072/afp-tm3-2021.pdf  
3 Po aty. 
4 Anketa e Fuqisë Punëtore – TM3 2020 – Agjencia e Statistikave të Kosovës - https://ask.rks-gov.net/media/5826/anketa-e-fuqis%C3%AB-
pun%C3%ABtore-afp-tm3-2020. pdf  
5 Vepra e cituar.  
6 Kushtetuta e Republikës së Kosovës 2008, neni. 22. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702  

https://ask.rks-gov.net/media/7072/afp-tm3-2021.pdf
https://ask.rks-gov.net/media/5826/anketa-e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-afp-tm3-2020.pdf
https://ask.rks-gov.net/media/5826/anketa-e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-afp-tm3-2020.pdf
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702
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NIVELI I PJESËMARRJES SË GRAVE NË TREGUN E PUNËS  

Edhe pse Kosova ka popullsinë më të re në Evropë, pasi mosha mesatare e popullsisë është 32 

vjeç.7 Kosova prinë me shkallën më të lartë të varfërisë dhe të papunësisë, e sidomos me 

papunësinë tek të rinjtë.8 Tregu i punës në Kosovë vazhdon të ketë karakteristikë papunësinë e 

lartë dhe jo aktivitetin tek gratë, që përcillet me papunësinë e lartë te të rinjtë dhe mospërputhje 

të lartë mes punësimit të grave dhe burrave. Në dekadën e fundit, shkalla më e ulët e jo 

aktivitetit të grave nuk ka rënë më poshtë se 75%, ndërsa normat e punësimit nuk kanë kaluar 

asnjëherë mbi 17%.9 Gjersa në vitin 2008, pas shpalljes së pavarësisë, shkalla e papunësisë ishte 

47,5%, të dhënat e tremujorit të tretë të vitit 2021 tregojnë se papunësia e përgjithshme ka rënë 

në 33,4% ndërsa vetëm 17,7% e popullsisë janë të punësuar, ndërsa gati 60% (59,54) e 

popullsisë në moshë pune janë joaktive, që d.m.th., se nuk punojnë dhe as nuk kërkojnë punë 

aktive.10 Edhe pse statistikat tregojnë se ka pasur një përmirësim të normave të punësimit të 

grave në 10 vitet e fundit, situata e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës vazhdon të jetë 

shqetësuese.  

Figura 1. Treguesit e tregut të punës 2019 - TM3 2021 

 

Burimi: Anketat e fuqisë punëtore 2019; 2020; 2021-TM1; 2021-TM2; 2021-TM3; 

Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK-së), shkalla e jo aktivitetit mes vitit 2019 deri 

në TM3 të vitit 2021 tregon se ka pasur një rënie për 1,4 përqind, shifrat reale tregojnë (Fig.2) 

se nga viti 2019 deri në TM3 të vitit 2021, numri i grave joaktive është ulur për rreth 8000 gra. 

  

                                                             
7 Shih Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Gratë dhe Burrat në Kosovë, Dhjetor 2020, gjendet në https://ask.rks-gov.net/media/5800/gratë-dhe-burrat-
në-kosovë-2018-2019.pdf 
8 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Grupi i Bankës Botërore. Varfëria e Konsumit në Republikën e Kosovës. Grupi i Bankës Botërore 2019, https://ask.rks-
gov.net/media/4901/povertystatistics-2012-2017.pdf; (qasur më 13 qershor 2021). Sipas World Population Review, Kosova renditet si vendi i tretë më i 
varfër në Evropë, me rreth 30% të popullsisë që jeton në varfëri https://worldpopulationreview.com/countryrankings/poorest-countries-in-europe . 
9 Agjencia e Statistikave të Kosovës - http://askdata.rks-gov.net/api/v1/sq/ASKdata/Tregu i punës/Anketa e Fuqisë Punëtore/Tregu tremujor i 
punës/tab27.px  
10 Vepra e cituar. 1; 
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Figura 2. Treguesit e tregut të punës 2019 - tremujori i tretë 2021 (në mijë) 

  

Burimi: Anketat e fuqisë punëtore 2019; 2020; 2021-TM1; 2021-TM2; 2021-TM3; 

Ka pasur një rritje pozitive e numrit të grave të punësuara dhe një rënie e lehtë e numrit të 

grave të papuna.11 Megjithatë, numri i grave që vazhdojnë të jenë jashtë tregut të punës (joaktive 

dhe të papuna) për tremujorin e tretë 2021 është 515,469 mijë. Treguesit e mëposhtëm e kanë 

frenuar pjesëmarrjen e grave në tregun e punës siç tregohet nga hulumtimet aktuale, të 

shtjelluara më poshtë: 

Ndarja gjinore e profesioneve: 

Tregu i punës në Kosovë karakterizohet nga ndarja e profesioneve sipas gjinisë, që pasqyrohet 

në normat jo proporcional të punësimit mes grave dhe burrave në sektorë të veçantë.12  

Statistikat zyrtare të ASK-së tregojnë se gratë janë të përqendruara në disa sektorë të veçantë 

si: arsimi, tregtia me shumicë dhe pakicë, shëndetësia, puna sociale, ndërsa me përfaqësim më 

të ulët në administratën publike. Në sektorë të tjerë, gratë marrin pjesë me përqindje më të ulët 

nga 50.1% deri në 5%. Megjithatë, ndarja e tregut të punës në profesione është një pasqyrim i 

ndarjeve gjinore. 

Fig. 3 dhe Fig. 4, tregojnë se në ndarjen e profesioneve, gratë kryesojnë në nivele profesionale 

dhe atë si punonjëse të zyrës dhe asistente, megjithatë, që nga tremujori i tretë i vitit 2021, 

vetëm 6,8% e grave punojnë në pozita drejtuese.  

Figura 3. Pjesëmarrja në punësim sipas aktiviteteve dhe gjinisë TM3 – 2021 (në %) 

   

  

                                                             
 
12 Krasniqi.J., “Increasing Women’s Access to Employment”. D4D Institute. https://d4d-ks.org/en/papers/increasing-womens-access-to-employment/  
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Figura 4. Punësimi i grave sipas profesioneve në % (TM3-2021) 

 

Sipas përfaqësuesëve institucional përgjegjësia më e madhe bie te qeveria për zhvillimin e 

pabarabartë të sektorëve ekonomikë ku janë më të koncentruara gratë, janë më pak të 

zhvilluara se aty ku janë të koncentruar burrat. Ka një zhvillim të madh disproporcional 

ndërmjet sektorëve të ndryshëm, sidomos në ato ku gratë janë më të përqendruara. Në këtë 

drejtim, me zhvillim më të barabartë të sektorëve ekonomikë, të veprohet në përputhje me 

profesionet dhe shkathtësitë që zotëron popullsia e moshës së mesme, edhe gratë e moshës së 

mesme do të mund të përfitonin nga shkathtësitë e tyre, në vend se të përfundonin në 

ekonominë jo formale. Institucionet kompetente janë përgjegjëse që për secilin qytetar në 

Kosovë të dinë se çfarë shkathtësish ka, çfarë kualifikimesh arsimore ata kanë dhe në bazë të 

nevojave të tregut të punës ta japin kontributin e tyre, por edhe tregu të përfitojë nga 

shkathtësitë e tyre. Paralelisht, sektorëve ekonomikë të analizuar si më pak të përfaqësuar në 

tregun e punës, duhet t’u jepet më shumë prioritet në vend se të përfundojnë me fuqi punëtore 

të pashfrytëzuar.13 

Ngjashëm, treguesit e tregut të punës tregojnë natyrën e rrënjosur thellë të diskriminimit. Të 

dhënat e ASK-së tregojnë se në Anketën e Fuqisë Punëtore të viteve 2019 dhe 2020, gratë 

përbëjnë përqindje më të lartë të punëtorëve të papaguar të familjes.14 Veçanërisht kjo është më 

e theksuar në nivelin profesional të paraqitur në Tabelën.1. 

Tabela 1. Profesionet sipas gjinisë 2019-2020 

Punëtorët e papaguar të familjes 
2019 2020 

Gra Burra Gra Burra 
Punëtorët profesionistë 5.1 1.5 5.0 0.4 
Punonjës zyre dhe asistentë  0.7 5.4 4.9 0.8 
Tregti me shumicë dhe pakicë 33.0 24.9 23.8 20.3 
Profesionet elementare 19.5 34.0 21.1 35.8 

Burimi: AFP – ASK. 

  

                                                             
13 Intervistë - Agjencia Kosovare e Punësimit.  
14 Vepra e cituar. Anketa e Fuqisë Punëtore e ASK-së TM3-2021; 
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KORNIZA LIGJORE PËR BARAZINË GJINORE  

Kosova ka një kornizë solide legjislative sa i përket barazisë gjinore. Si shtet i ri, korniza e tij 

legjislative u bazua në praktikat më të mira të vendeve, andaj legjislacioni i Kosovës duke filluar 

nga Kushtetuta ofron një bazë të mirë për barazinë gjinore. Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

përveç gjuhës së ndjeshme nga aspekti gjinor dhe i balancës gjinore në strukturën e saj, ajo 

inkorporon parimet e të drejtave të njeriut nga standardet ndërkombëtare të të drejtave të 

njeriut që rrjedhin nga traktatet dhe konventat ndërkombëtare. Kosova nuk është shtet 

nënshkrues i Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave 

(KEGJFDG), Kushtetuta e Kosovës e specifikon KEGJFDG si të zbatueshme drejtpërdrejt dhe 

në rast konflikti zëvendëson vendimet e organeve publike (neni 22 i Kushtetutës së Kosovës).15 

Për më tepër, në shtator të vitit 2020, Kuvendi i Kosovës votoi edhe amendamentet kushtetuese 

duke përfshirë Konventën e Stambollit si drejtpërdrejt të zbatueshme. Kjo qasje promovon 

zbatueshmërinë e drejtpërdrejtë të konventave ndërkombëtare me synim rritjen e kapaciteteve 

institucionale dhe sociale për të kuptuar rëndësinë e barazisë gjinore dhe për ta mishëruar atë 

në thelb të çdo nisme ligjore dhe nisme në nivel të politikave.16 Korniza legjislative që 

përkufizon, mbron dhe promovon punësimin e grave fillon nga Kushtetuta e Kosovës, Ligji i 

Punës, Ligji për Barazi Gjinore, Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Ligji për Trashëgiminë 

në Kosovë dhe ligje të tjera që promovojnë drejtpërdrejt, garantojnë dhe mbrojnë barazinë 

gjinore si vlerë ligjore dhe sociale. 

Krahas ligjeve, Qeveria ka miratuar disa strategji që përfaqësojnë strategjitë kombëtare dhe 

strategji të veçanta sektoriale për punësim, të cilat përfaqësojnë objektivat e qeverisë në lidhje 

me punësimin, duke përfshirë politika të veçanta dhe plane veprimi që duhet të zhvillohen për 

t’i arritur objektivat. Meqenëse Strategjia Sektoriale e Punësimit 2018-2021 ka skaduar në 

fund të vitit 2021, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve është duke hartuar një strategji 

të re për Tregun e Punës dhe Punësimin, që për dallim, do të jetë strategji multisektoriale, e 

cila pritet të përfundojë deri në fund të vitit 2022 ose në fillim të 2023. Me kalimin e viteve, 

nga qeveritë e ndryshme të Kosovës janë krijuar një numër dokumentesh që synojnë 

garantimin e barazisë gjinore, rritjen e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës, përmirësimin 

e kushteve të qasjes së grave në pronë dhe trashëgimi dhe që inkurajojnë pjesëmarrjen e grave 

në ndërmarrësi. Disa nga dokumentet kryesore ndër to janë: 

 Strategjia Kombëtare e Zhvillimit 2016-2021 

 Programi për Barazi Gjinore 2020-2024 

 Strategjia Sektoriale e Punësimit 2018-2022 

 Koncept Dokumenti për Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit 2030 

 Programi për Reformën Ekonomike 2021 – 2023; 

Përveç kësaj, mekanizmat kryesorë ligjorë që kanë të bëjnë me zbatimin e ligjit për barazi 

gjinore janë Agjencia për Barazi Gjinore –në Zyrën e Kryeministrit të Kosovës, zyrat për barazi 

gjinore në kuadër të institucioneve, Zyra për Qeverisje të Mirë, të Drejtat e Njeriut, Mundësi të 

Barabarta dhe Kundër Diskriminimit; Institucioni i Avokatit të Popullit dhe Zyra për Barazi 

Gjinore në kuadër të këtij institucioni, si dhe zyrat për barazi gjinore në kuadër të qeverisjes 

lokale.  

Mekanizmat ekzistues ligjorë dhe institucionalë janë mjaft të përfaqësuar. Megjithatë, praktika 

ngec prapa. Sipas përfaqësuesëve institucional duhet bërë më shumë punë në zbatimin e tyre 

                                                             
15 Shih Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 22, gjendet në https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702 
16 Po aty, neni 22.  

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702
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dhe në bashkëpunim ndërmjet ministrive të ndryshme në mënyrë që të përmirësohet 

rezultatet.17 Një nga paradokset më të mëdha në çështjen e barazisë gjinore në Kosovë është 

hendeku i madh ndërmjet ligjeve dhe politikave të hartuara mirë dhe zbatimit të dobët të tyre.  

Gjatë viteve shumë palë të interesuara po ashtu kanë ngritur shqetësimet për kushtet e 

pafavorshme ligjore për gratë që punojnë në sektorin privat. Kjo, sipas përfaqësueses nga 

Shoqëria civile, është për shkak se nuk po zbatohet Ligji për Barazi Gjinore. Ndonëse me Ligjin 

për Barazi Gjinore vihet obligimi për të gjitha ligjet e tjera në Kosovë për përfaqësim  të grave 

dhe burrave sipas qasjes me sistemin e paritetit 50%-50%18, zbatimi po ngec prapa. Për 

shembull, Kjo është gjithashtu e përhapur në fusha të tjera si në vendim-marrje dhe përfaqësim 

të grave në qeveri për shembull, me vetëm kohët e fundit qeveria e Kosovës ia ka dalë të ketë 

rreth 40% të grave ministre krahasuar me burra. 

Më tej, sipas përfaqësueses nga shoqëria civile, sektori privat duhet të fuqizohet, ndërkohë që 

Ligji i Punës është pengesa kryesore për disa arsye, siç janë: orari i punës fleksibil, pushimi i 

lehonisë, shëndeti dhe siguria në vendin e punës dhe kujdesi (përkujdesja për fëmijët dhe të 

moshuarit), pasi që gratë shihen si ofruese primare të kujdesit sipas normave sociale. Edhe pse 

shoqëria civile po avokon me ngulm për ndryshime në dekadën e fundit, por për Kosovën ende 

ka nevojë të hartohet një Strategji Kombëtare për Zhvillim Ekonomik. Kjo strategji duhet të 

përfshijë perspektivën gjinore me trendet (e vazhdueshme teknologjike dhe digjitale) që do të 

zvogëlonin interesin e të të rinjve dhe do t'u kushtojë shtrenjtë brezave më të vjetër, të cilët nuk 

do të jenë në gjendje të mbajnë hapin me teknologjinë dhe të qëndrojnë aktualë në tregun e 

punës.19 

Disproporcioni ekzistues legjislacionit të ndjeshëm nga aspekti gjinor dhe politikave dhe 

strategjive të verbëra nga aspekti gjinor, se si i prekin negativisht gratë në tregun e punës. Siç 

u theksua nga znj. Lumnije Ajdini nga Aleanca Kosovare e Bizneseve, ajo konsideron se jo 

vetëm ligjet për barazinë gjinore dhe politikat e punës duhet të rishikohen dhe të 

harmonizohen. Ka ligje të tjera, e disa mekanizma që duhet të funksionalizohen, në mënyrë që 

mundësojnë një mjedis që do të mbështeste rritjen e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës. 

Znj. Ajdini thotë se “Mungon kapaciteti institucional për të sanksionuar dhe dënuar shkeljet e 

të drejtave të grave, sepse në shumicën e rasteve burrat ende paguhen më shumë se gratë për 

të njëjtën punë dhe të njëjtin pozitë.”20  

Znj. Ajdini këtë pretendim e mbështet në një hulumtim të kryer nga Aleanca Kosovare e 

Bizneseve, që erdhi në përfundim se për të njëjtën punë dhe pozitë, burrat dhe gratë paguhen 

ndryshe nga njëri tjetri. Paga mesatare mujore për gratë është 369 euro, ndërsa për burrat është 

465 euro.21                                    

Përveç kësaj, nga këndvështrimi i grave ndërmarrëse, znj. Arta Istrefi – themeluese e Women 

Entrepreneurs Kosova, gjithashtu beson se ekziston një skepticizëm i madh në aftësinë e grave 

për të drejtuar, kështu që gratë janë gjithmonë të prira të ndjekin një karrierë drejt sektorëve 

që janë më pak paguar. Sipas saj, kjo do të vazhdojë për sa kohë që ligjet nuk zbatohen 

plotësisht.22   

  

                                                             
17 Intervistë – Përfaqësues Institucional; 
18 Ligji për Barazi Gjinore – 05/L-020 - https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10923  
19 Intervistë me perfaqesues të shoqërisë civile.  
20 Intervistë - Aleanca Kosovare e Bizneseve  
21 AKB – Tregu i Punës 2019 – Paga mesatare sipas gjinisë; 
22 Intervistë me Arta Istrefi – Women Enterpreneurs Kosova  

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10923
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NORMAT SOCIALE QË NDIKOJNË NË PJESËMARRJEN E GRAVE NË TREGUN E 

PUNËS 

Është evidente se Kosova përkundër perspektivës së saj evropiane, ka shumë praktika 

diskriminuese shoqërore ndaj grave. Për pasojë, nga prania e këtij mjedisi patriarkal, ekzistojnë 

shumë çështje private që ndikojnë në shkallën e pjesëmarrjes së grave, si detyrimet familjare 

dhe kujdesi për fëmijët, ndikohen nga normat shoqërore diskriminuese. Gratë konsiderohen si 

kujdestaret kryesore të familjes, duke përfshirë përgjegjësinë e plotë për rritjen e fëmijëve. Nga 

ana tjetër, gratë përfundojnë duke kryer mesatarisht 5-6 orë në ditë në punë përkujdesje, gjë 

që nuk i lejon ato të përfshihen aktivisht në tregun e punës dhe t’i maksimalizojnë ekonomikisht 

shkathtësitë e tyre, gjë që është baras me punë të papaguar.23 Kjo kategori grash quhen jo aktive, 

pasi nuk janë as të punësuara, ndërsa janë tepër të zëna për të kërkuar punë. 24 Diskriminimi i 

grave u zbulua veçanërisht gjatë pandemisë COVID-19, qe zbuloi margjinalizimin e 

shumëfishtë nëpër të cilin kaluan gratë në Kosovë, për shkak të diskriminimit tradicional 

ekzistues, situatës së krizës dhe neglizhencës nga ana e institucioneve. 25 

Tabela 2. Sa orë keni kaluar gjatë ditës në punët e shtëpisë gjatë pandemisë (pastrimi dhe 

Tabela 3. Sa orë keni kaluar gjatë ditës në punët e shtëpisë gjatë pandemisë (pastrimi dhe 

gatimi)? 

 G B Gjithsej 
Nr. i orëve të kaluara në punët e shtëpisë 3.3% 23.5% 13.7% 
1-2 orë 27.2% 47.3% 37.5% 
2-4 orë 33.8% 23.7% 28.6% 
4-6 orë 22.4% 3.3% 12.6% 
6-8 orë 12.7% 1.5% 6.9% 
tjera 0.6% 0.7% 0.7% 

Pagat e ulëta: Në vitin 2021, paga mesatare në Kosovë në sektorin publik ishte 484 euro 

bruto, ndërsa në sektorin privat 419 euro.26 Gratë kryesisht janë të përqendruara në sektorë të 

veçantë, paga mesatare neto në sektorin e arsimit është 461 euro, në sektorin e shitjes me pakicë 

është 356 euro, ndërsa në sektorin e shëndetësisë është 559 euro. Gratë janë të përqendruara 

kryesisht në sektorët e lartpërmendur. Ndërkohë, sipas të dhënave të CEIC, në vitin 2017 

shpenzimet e familjeve për kokë banori në Kosovë ishin 1703 USD në vit. Në fokus grupin me 

gratë,  u raportua se megjithëse punojnë për të njëjtët punëdhënës, përvoja e fituar nuk ka 

rezultuar në rritje të pagës. Vetëm 35% e grave pjesëmarrëse kishin kontrata pune.  

Megjithatë, pagat e ulëta pengojnë edhe në aftësinë e grave për t’i zhvendosur stereotipet e 

kujdesit dhe të pranojnë punësim për shkak të kostos oportune të pasqyruar më poshtë: 

Mungesa e qendrave të kujdesit ditor ose pamundësia për t'i përballuar ato: 

Ekziston një numër i kufizuar të qendrave publike të kujdesit ditor në Kosovë, ndërkohë që 

qendrat private të kujdesit ditor në Kosovë shpesh herë kanë çmime të papërballueshme, 

veçanërisht për gratë që kanë më shumë se 1 fëmijë. S.Mustafa, edhe për nënat që punojnë në 

sektorin privat, qendrat publike të kujdesit ditor nuk janë të përshtatshme për shkak të orarit 

të tyre të punës;27 Në fokus grupin të realizuar për këtë hulumtim, gratë pjesëmarrëse deklaruan 

                                                             
23 Krasniqi, J. “Who pays the highest price: the impact of COVID-19 on employment of women in Kosovo”. D4D Institute. https://d4d-ks.org/wp-
content/uploads/2021/01/D4D_PI_21_ENG_FIN.pdf  
24 Abazi Morina., L & Delibashzade. R, “Women’s Inactivity in the labor market- Factors hindering women’s participation in the labor market”. D4D 
Institute. https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2017/12/D4D_PI_12_W4D_ENG_WEB.pdf  
25 Krasniqi.J, Hajdari. L, “The impact of COVID-19 pandemic on double marginalisation of women in Kosovo”. Przeglad Europejski. 2021 | 4(62) | 115-129 
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-56e7904f-ce3c-455f-9fce-b5f1540e9e93  
26 https://ask.rks-gov.net/media/6950/niveli-i-pagave-n%C3%AB-kosove-2021.pdf  
27 Intervistë me perfaqesues te OSHC. 

https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2021/01/D4D_PI_21_ENG_FIN.pdf
https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2021/01/D4D_PI_21_ENG_FIN.pdf
https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2017/12/D4D_PI_12_W4D_ENG_WEB.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-56e7904f-ce3c-455f-9fce-b5f1540e9e93
https://ask.rks-gov.net/media/6950/niveli-i-pagave-n%C3%AB-kosove-2021.pdf
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se punojnë si kujdestare për fëmijët e familjeve të tjera, ndërsa fëmijët e tyre të së njëjtës moshë 

mbeten pa kujdes në shtëpi, pasi nuk kanë mundësi t'i dërgojnë në qendrat e kujdesit ditor.28  

Pushimi i lehonisë: Gratë në Kosovë janë shumë të diskriminuara sa i përket definimit të 

pushimit të lehonisë në Ligjin e Punës. Gjatë viteve, OSHC-të kanë ngritur shqetësimin në disa 

dimensione se çështja e pushimit të lehonisë po i diskriminon gratë. Sipas Ligjit të Punës29, 

gratë kanë të drejtë për lejen e lehonisë për 12 muaj (6 muaj me 70% të pagesës, 3 muaj me 

50% të pagës mesatare në Kosovë të mbështetur nga qeveria dhe 3 muaj pushim pa pagesë). 

Ndryshe nga kjo, baballarët kanë të drejtën e vetëm dy ditë pushim me pagesë dhe 2 javë të 

tjera pushim pa pagesë. Kjo ndikon drejtpërdrejt në pjesëmarrjen e të dy prindërve në 

përgjegjësitë prindërore për rritjen e fëmijëve, dhe ndarjen e barabartë të përgjegjësive. 30 Në 

fokus grupin e udhëhequr nga D4D me gratë në Fushë Kosovë, gratë e reja cekën shumë lloje 

të diskriminimit që ato përjetojnë nga sektori privat, se pyeten nëse planifikojnë të martohen 

së shpejti, ku i paragjykojnë se do të bëhen nëna brenda një kohë të shkurtër, vetëm duke qenë 

se shihen si nëna të ardhshme, kjo ndikon në nivelin e tyre të mundësisë për t’u punësuar.31  

Transporti publik: Ekziston një hendek zhvillimi ndërmjet grave në zonat urbane dhe atyre 

në zonat rurale në Kosovë. Gjersa gratë në zonat urbane kanë qasje më të lehtë në transportin 

publik, gratë në zonat rurale kanë vështirësi jo vetëm me transport të qëndrueshëm që do t'i 

përshtatej orarit të tyre të punës, por edhe me orarin që do t'u lejonte të kujdeseshin për fëmijët 

e tyre. Në hulumtimin e kryer nga D4D në vitin 2021, gjersa 49.2% e grave deklaruan se kujdesi 

për familjen, punët e shtëpisë dhe fëmijët ishte arsyeja pse nuk kërkonin punë, afërsisht 9% e 

grave respondente deklaruan se transporti ishte arsyeja e jo aktivitetit të tyre.32  

Tabela 4. Lloji i punësimit, sipas gjinisë; 

 2018 2019 2020 

B G B G B G 

Punonjës 70.5 80.6 70.8 85.1 69.6 84.8 
I/e vetëpunësuar me punonjës 9.3 2.2 7.6 2.2 11.4 4.2 

I/e vetëpunësuar pa punonjës (punëtor 
për llogari të vet ose profesionist i lirë) 

14.5 11.5 17.0 6.6 14.6 6.1 

Punonjës i papaguar i familjes 5.7 5.6 4.5 6.2 4.4 4.9 

 

  

                                                             
28 Intervistë me gratë në Fushë Kosovë. 
29 Ligji i Punës – nenet 49 dhe 50. https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2735  
30 Kerqeli. A., “Shifting Paradigms: Equity through parental leave” D4D Institute. https://d4d-ks.org/wp-
content/uploads/2017/12/D4D_PI_13_ENG_WEB.pdf  
31 Intervistë me gratë në Fushë Kosovë. 
32 Hulumtim në terren se pse nuk keni kërkuar punë në 6 muajt e fundit - OMNIBUS/UBO Consulting, Mars, 2022. 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2735
https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2017/12/D4D_PI_13_ENG_WEB.pdf
https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2017/12/D4D_PI_13_ENG_WEB.pdf
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME  

Rritja e qasjes së grave në punësim është sfidë e cila padyshim kërkon përfshirjen e të gjithë 

aktorëve shtetërorë dhe shoqërorë, institucioneve, universiteteve, bizneseve, mediave dhe 

aktorëve të tjerë me ndikim. Në veçanti, mbështetja e tyre duhet të investohet në promovimin 

e barazisë gjinore në tregun e punës si vlerë dhe si përgjigje ndaj praktikave të diskriminimit 

me bazë gjinore që rrezikojnë drejtpërdrejt pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore dhe 

zhvillimin demokratik të shtetit të Kosovës.  

Praktikat e diskriminit gjinor mbeten sfidë e fortë sa i përket fuqizimit ekonomik të grave, në 

mënyrë më reflektuese tregu i punës, marrëdhëniet e pushtetit në shoqëri, në institucione dhe 

familje janë kryesisht patriarkale. Gratë shihen kryesisht në rolin e tyre të kujdesit, dhe kjo i 

mban ato larg tregut të punës. Ndarjet e punës janë shumë gjinore, sidomos në profesionet e 

zgjedhura si puna e grave dhe kujdesi i grave dhe kësisoj ato mbeten dominojnë kryesisht në 

sektorin e papaguar dhe të nënvlerësuar.   

Për më tepër, ndonëse Kosova si shtet i ri e mbështet barazinë gjinore përmes masave ligjore 

dhe politikave, por edhe duke rivendosur rëndësinë e barazisë gjinore në Kushtetutën e saj, 

mungesa e vullnetit për të ndërmarrë veprime dhe vënë në zbatim mekanizmat për zbatimin e 

ligjeve ekzistuese ende mbetet prapa. Kjo tregon se barazisë gjinore në praktikë ende nuk po i 

jepet prioritet pasi rëndësia e saj është e nënvlerësuar. 

Për ta përmirësuar pozitën e gruas në tregun e punës nxirren rekomandimet e mëposhtme që 

duhet të shtrojnë rrugën përpara për të rritur pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore në 

Kosovë: 

 Politikat e punësimit duhet t'i përgjigjen situatës aktuale të punësimit të grave; (niveli dhe lloji i 
arsimimit, shkathtësitë, mosha, pengesat, gjendja ekonomike, vendbanimi, etj.). 33 

 Nga institucionet përgjegjëse shtetërore duhet të kryhet një anketë kombëtare vlerësimi sa i përket 
pjesëmarrjes së grave në ekonominë jo formale; 

  Hendeku ekzistues ndërmjet grave në zonat rurale dhe ato urbane duhet të vlerësohet në mënyrë që 
të krijohen politika specifike të ndjeshme nga aspekti gjinor në lidhje me rritjen e pjesëmarrjes të 
grave në zonat rurale në fuqinë punëtore; 

  Trajtimi i çështjeve specifike që lidhen me pengesat sociale dhe kulturore për pjesëmarrjen e grave 
në tregun e punës, përmes hapjes së qendrave të përballueshme të kujdesit ditor, transport të 
përballueshëm dhe të shpeshtë për t’u mundësuar grave nga zonat rurale që të kenë qasje të barabartë 
në mundësitë e punës, duke mundësuar zbatimin e ligjit duke vënë në jetë institucionet dhe 
mekanizmat monitorues; 

  Harmonizimi i politikave arsimore me kërkesat e tregut të punës; 

  Rishikimi i ligjeve ekzistuese të punës, miratimi i lejes prindërore, me qëllim që të dy prindërit të 
ndajnë në mënyrë të barabartë përgjegjësitë e kujdesit për rritjen e fëmijëve, me qëllim rritjen e 
ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe ndryshimin e praktikave kulturore ekzistuese që  vetëm gratë i shohin 
si ofruese të kujdesit parësor;34 

 Krijimi i programeve për mbështetjen e ndërmarrësisë së grave, përmes programeve dhe stimujve të 
veçantë; 

  Miratimi i rregulloreve të veçanta që sigurojnë trashëgimi pronësore të barabartë në aspektin gjinor 
për gratë jo vetëm në ligje, por edhe në praktikë, fillimisht duke e rregulluar praktikën e heqjes dorë 
nga e drejta e pronës dhe trashëgimia. 

                                                             
33 Gashi.A., “Food for Thought: Suggestions for the upcoming employment strategy”. D4D Institute.2022. https://d4d-ks.org/en/papers/food-for-thought-
suggestions-for-the-upcoming-employment-strategy/  
34 Democracy for Development (D4D). “Social Security Fund: Financial Coverage of Parental Leave”.2021. https://d4d-ks.org/wp-
content/uploads/2021/11/D4D_PI_23_ENG_FINAL_print.pdf   

https://d4d-ks.org/en/papers/food-for-thought-suggestions-for-the-upcoming-employment-strategy/
https://d4d-ks.org/en/papers/food-for-thought-suggestions-for-the-upcoming-employment-strategy/
https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2021/11/D4D_PI_23_ENG_FINAL_print.pdf
https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2021/11/D4D_PI_23_ENG_FINAL_print.pdf
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SHQIPËRIA 

HYRJE 

Banka Botërore vlerëson se Shqipëria humb 20% shtesë të PBB-së për kokë banori çdo vit për 

shkak të nën-pjesëmarrjes së grave në fuqinë punëtore dhe pagave mesatare më të ulëta që 

fitojnë gratë krahasuar me burrat në pozita të ngjashme.35 Ka pasur progres, pasi tregu i punës 

për gratë në Shqipëri ka ruajtur një trajektore pozitive gjatë dekadës së fundit, i shoqëruar nga 

rritja e mundësive të punësimit si për burrat, edhe për gratë (Komisioni Evropian, 2021).36 

Raporti i Indeksit të Hendekut Gjinor të Forumit Ekonomik Botëror 2021, e rendit Shqipërinë 

në vendin e 25- të nga 153 ekonomi (krahasuar me vendin e 20-të për vitin 2020) (WEF, 2021)37, 

duke e reflektuar kështu ndikimin e tërmetit dhe të pandemisë COVID-19.38  

Të dhënat e Anketës së Tregut të Punës tregojnë se gjatë vitit 2021, në radhët e fuqisë punëtore 

në Shqipëri u regjistruan 1,411,308 persona, ku burrat përbënin 55,4 % dhe gratë 44,6 % të 

numrit të përgjithshëm.39 Punësimi përfshiu më shumë se 1,24 milionë persona, nga të cilët 

55,5 % ishin burra dhe 44,5 % gra.40 Peizazhi i tregut të punës për vitin 2021 tregon se 60,9 % 

e popullsisë së moshës 15-64 vjeç ishte e punësuar, 8,3 % ishte e papunë dhe 30,7 % ishte 

ekonomikisht joaktive (jashtë fuqisë punëtore).41 Si rezultat i pandemisë, papunësia u rrit 

sidomos mes grupeve të cenueshme, ku përfshihen gratë, të rinjtë, romët dhe egjiptianët dhe 

personat me aftësi të kufizuara (Komisioni Evropian, 2021).42 Në fund të vitit 2021, papunësia 

arriti në nivelet e vitit 2019, me dallime të lehta ndërmjet papunësisë tek burrat dhe tek grave. 

Ndërsa në vitin 2019, hendeku gjinor në papunësi ishte 0,2 pikë përqindje në favor të grave, në 

vitin 2021 papunësia ishte 0,5 pikë përqindje më e ulët për burrat.43  

Ky raport ofron një pasqyrë të përgjithshme mbi tregun aktual të punës, përfshirë mënyrën se 

si qeverisja dhe mekanizmat ndikojnë në punësimin e grave përmes politikave aktive të tregut 

të punës dhe kornizës së tyre. Raporti mbyllet me disa vërejtje përfundimtare që duhet të 

zgjerohen në diskutimet e ardhshme duke përfshirë palët kryesore të interesuara të tregut të 

punës. 

  

                                                             
35 Banka Botërore. 2019. Shqipëria duhet të Rrisë barazinë gjinore sa i përket qasjes në mundësitë ekonomike me mbështetjen e Bankës Botërore. 
Washington DC. 
36 Komisioni Europian. 2021. Raporti i Progresit për Shqipërinë, Fq. 92.. Bruksel. Belgjikë 
37 Forumi Ekonomik Botëror, 2021. Raporti Global i Hendekut Gjinor 2021 
38Kombet e Bashkuara kanë zhvilluar një mjet gjurmimi për të vlerësuar ndjeshmërinë gjinore të masave të politikave në përgjigje të COVID-19 dhe 
Shqipëria ka regjistruar disa nga masat kryesore që synonin sigurinë ekonomike të grave. 
39 INSTAT, Tregu i Punës 2021, 2022. Tiranë. Shqipëri  
40 Po aty. 
41 Po aty. 
42 Komisioni Europian. 2021. Raporti i Progresit për Shqipërinë, Fq.93. Bruksel. Belgjikë 
43 INSTAT, Tregu i Punës 2021, 2022. Tiranë. Shqipëri 
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KORNIZA LIGJORE PËR TË DREJTAT E BARABARTA TË GRAVE NË TREGUN E 

PUNËS 

Rregullimi i tregut të punës dhe Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive – 

Korniza institucionale e tregut të punës i është nënshtruar një procesi reformash, ku u trajtuan 

nevojat afatgjata përmes ristrukturimit të zinxhirit të qeverisjes.44 Në kornizën ligjore 

ekzistuese përcaktohen parimet, korniza institucionale dhe mandatet për politikat e tregut të 

punës. Kjo kornizë përfshin Kodin e Punës, Ligjin nr. 15/2019 “Për Nxitjen e punësimit”, Ligji 

nr. 146/2015 “Për Punëkërkuesit” etj., dhe aktet nënligjore plotësuese. Zbatimi i këtij 

legjislacioni bie në përputhje me dokumentet kryesore strategjike të miratuara nga Qeveria e 

Shqipërisë. Kjo paraqet edhe kornizën për qasje të barabartë të grave dhe burrave në mundësitë 

në tregun e punës. 

Më tej, në reformë u  trajtuan çështjet e politikave dhe u mor angazhimi me qeverinë për të 

nxitur krijimin e vendeve të punës, ngritjen e aftësive dhe rritjen e mirëqenies sociale.45 Ka 

pasur përparim edhe përgjatë viteve 2019-2020 në konsolidimin e institucioneve kryesore 

qeverisëse.46 Qeverisja ekzistuese përfshin Drejtorinë për Politikat e Punësimit dhe Formimit 

Profesional në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë47 dhe Agjencinë Kombëtare të Punësimit 

dhe Aftësive (AKPA). Drejtoria harton politika dhe zhvillon legjislacionin për të ofruar një 

mjedis të favorshëm për zhvillimet e tregut të punës, ndërsa AKPA drejton zbatimin e politikave 

aktive dhe pasive të tregut të punës. AKPA e reformuar u krijua në vitin 2019 dhe funksionon 

nëpërmjet drejtorive rajonale dhe zyrave vendore të punësimit, duke garantuar ofrimin e 

shërbimeve cilësore për përfituesit.48 Reforma synonte krijimin e një agjencie të re moderne të 

zhvillimit të fuqisë punëtore të bazuar në praktikat më të mira të BE-së.49 Sipas vlerësimit të 

OECD-së 2021, kjo agjenci e re zhvillon një proces modern ofrimi, përfshirë një sistem të ri të 

teknologjisë së informacionit, ofrimin e këshillimit individual dhe plane veprimi individual, si 

dhe prezantimin sistematik të shërbimeve të punëdhënësve.50  

Pasi i është nënshtruar procesit të reformës, AKPA është pajisur me kuadrin ligjor të nevojshëm 

për të realizuar një listë të gjerë shërbimesh. AKPA ka funksionalizuar proceset, duke krijuar 

modus operandi, duke siguruar aplikim paralel ndërmjet zyrave rajonale dhe lokale dhe duke 

hartuar doracakë udhëzues. Ajo tashmë ka zbatuar praktikat më të mira në Ballkan dhe Evropë, 

si Plani Individual i Punësimit, i cili rriti shanset e suksesit për punëkërkuesit e papunë. AKPA 

e reformuar zbaton me sukses qasjet përmes 12 drejtorive rajonale të punësimit dhe 40 zyrave 

vendore të punësimit, të cilat u dyfishuan nga viti 2019.51 Të dhënat nga AKPA tregojnë se 

agjencia ka arritur në 400 anëtarë të stafit, duke iu nënshtruar një zgjerimi të nevojshëm për 

të zbatuar programin e vet të rishikuar. 

Pavarësisht këtyre ndryshimeve, kapacitetet e pamjaftueshme njerëzore dhe teknike vazhdojnë 

të ndikojnë në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave dhe masave të punësimit në 

përgjithësi.52 Reforma ka vuajtur efektet e ristrukturimit politik nëpërmjet qeverive të 

ndryshme. Aktualisht, çështjet e punës janë nën administrimin e Ministrisë së Financave dhe 

                                                             
44 Programi i Zhvillimit të Aftësive për Punësim, UNDP, MFE. 2020. Seria e Shënimeve Teknike: Punësimi dhe Reforma e Politikave të AFP-së në Shqipëri. 
45 Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 2018. Raporti Vjetor i Progresit të Strategjisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive 2014-2020. Tiranë, Shqipëri 
46 Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 2021, Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2019 – 2022; Raporti Vjetor i Progresit 2020 
47 Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 2017. Struktura e Ministrisë: Drejtoria për Politikat e Punësimit dhe Formimit Profesional 
48 Këshilli i Ministrave. 2019. VKM Nr.554, datë 31.7.2019 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e AKPA” 
49 Programi i Zhvillimit të Aftësive për Punësim, UNDP, MFE. 2020. Seria e Shënimeve Teknike: Punësimi dhe Reforma e Politikave të AFP-së në Shqipëri. 
50 OECD (2021), Konkurrueshmëria në Evropën Juglindore 2021: Një Perspektivë e Politikave, Konkurrueshmëria dhe Zhvillimi i Sektorit Privat, Botim i 
OECD, Paris, https://doi.org/10.1787/dcbc2ea9-en. 
51 Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive. 2021. Raport Vjetor 2020. Tiranë. Shqipëri 
52 Fondacioni Evropian i Trajnimit. 2020. Zhvillimet e Arsimit, Trajnimit dhe Punësimit 2020. 

https://doi.org/10.1787/dcbc2ea9-en
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Ekonomisë, duke funksionuar me një strukturë të vogël administrative.53 Ky ristrukturim ka 

lënë pas dore konsultimin e shoqërisë civile dhe partnerëve të tjerë socialë.54 Duke u mbështetur 

në reformën dhe forcimin institucional për të vendosur themelet për një grup ekspertësh më të 

fortë për politikë-bërjen e tregut të punës në kuadër të administratës publike. 

Politikat aktive të tregut të punës (PATP) - Një nga objektivat kryesore të Strategjisë 

Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive është të mundësojë kalimin gradual nga politikat pasive 

të tregut të punës në ato aktive.55 Prandaj, zbatimi dhe monitorimi i politikave aktive të tregut 

të punës që përputhen me nevojat e tregut është i një rëndësie të madhe. Raportet e 

monitorimit të AKPA-s për hartimin e PATP-ve bazuar në vlerësimet e nevojave të grupeve të 

veçanta (persona me aftësi të kufizuara, pakicat etnike, personat me arsim të ulët ose pa arsim 

etj.) dhe zbatimin e kornizës së integruar të monitorimit dhe vlerësimit bazuar në tregues dhe 

raporte të standardizuara, etj. PATP-të rregullohen me Ligjin nr. 15/2019 “Për Nxitjen e 

Punësimit” dhe vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave. PATP-të njihen si programe që 

synojnë të mbajnë punonjësit në tregun e punës, mbështesin punëkërkuesit e papunë që të 

hyjnë në tregun e punës. PATP-të kaluan një proces rishikimi në vitin 2019, i cili i ristrukturoi 

për të përmbushur nevojat në tregun e punës. Megjithatë, ka pasur vonesa të paparashikuara 

në zbatimin e tyre, kryesisht për shkak të COVID-19. 

Në përmbledhje, këto programe mund të kategorizohen si trajnime në vendin e punës, 

subvencione për paga, punë praktike, punë në komunitet dhe programe të vetëpunësimit, ku 

ofrohet mbështetje për trajnime, sigurime të detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore të 

punëdhënësve dhe mbështetje financiare për idetë e biznesit. Krahas këtyre programeve, 

ekzistojnë disa masa mbështetëse për punëkërkuesit me cenueshmëri të komplikuara, si: bonus 

transporti kur vendbanimi është mbi 2 km nga vendi i punës, (në masën rreth 13 euro në muaj); 

bonus kopshtesh dhe çerdhesh për prindër vetushqyes dhe për çdo fëmijë nën gjashtë vjeç, në 

masën rreth 25 euro në muaj, bonus përshtatjeje në vendin e punës për personat me aftësi të 

kufizuara deri në rreth 1 600 euro, etj. Kategori të tjera që mbështeten janë jetimët, prindërit 

vetushqyes me fëmijë nën 6 vjeç, për prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara, viktimat dhe 

viktimat e mundshme të trafikimit, viktimat e dhunës në familje ose ato me bazë gjinore, 

përfituesit e ndihmës ekonomike, romët dhe egjiptianët. 

Financimi i politikave të tregut të punës dhe punësueshmëria e grave - Buxheti i 

qeverisë është burimi mbizotërues i financimit për politikat e tregut të punës dhe zbatimin e 

Strategjisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Megjithatë, ka disa donatorë të cilët ofrojnë 

mbështetje plotësuese për nën-çështjet specifike si zhvillimi organizativ i institucioneve të 

tregut të punës, ngritja e kapaciteteve për AAP, etj. Megjithatë, nuk ekziston asnjë raport mbi 

mbështetjen e përgjithshme për zhvillimin e tregut të punës dhe politikat e punësimit, duke e 

bërë të vështirë të krijohet një pasqyrë e plotë e mbështetjes për gratë në tregun e punës. 

Të dhënat nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë ilustrojnë një rënie të lehtë të financimit 

të politikave të tregut të punës56, që lidhen me largimin gradual të strategjisë. Fatkeqësisht, nuk 

mund të bëhet asnjë analizë e veçantë për të kuptuar pjesën e shpenzimeve në mbështetje të 

grave. Megjithatë, në kuadër të Programit të Reformës Ekonomike dokumentet përmbajnë 

tregues kryesorë minimal që lidhen me numrin e grave punëkërkuese që përfitojnë nga 

                                                             
53 OECD. 2021. Konkurrueshmëria në Evropën Juglindore 2021: Një Perspektivë e Politikave, Konkurrueshmëria dhe Zhvillimi i Sektorit Privat 
54 Po aty 
55 Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 2019. Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2019 – 2022. Tiranë, Shqipëri 
56 Buxhetet Kombëtare 2016-2021, gjendet në www.financa.gov.al 

http://www.financa.gov.al/
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politikat aktive të tregut të punës ndaj numrit të grave të regjistruara, që vlerësohet të jetë rreth 

67% në vit.57  

Njëkohësisht, përmirësimi i efikasitetit administrativ dhe i shpenzimeve buxhetore është me 

prioritet të lartë. Buxheti i zotuar për politikat e punësimit për vitet 2016-2020 nuk është 

realizuar plotësisht. Në të vërtetë, kjo mund të ndikojë në alokimet buxhetore në të ardhmen 

me rënie të vazhdueshme. Ekspertët sugjerojnë se një normë më e mirë e shpenzimeve të 

zotimeve buxhetore do të rezultonte në arritje më të shpejta të objektivave të punësimit. 

Skenari është i ndryshëm kur merret parasysh buxheti i menaxhuar nga Agjencia Kombëtare e 

Punësimit dhe Aftësive. Të dhënat për vitet 2016-2018 ilustrojnë një përmirësim të 

performancës dhe të procesit të planifikimi buxhetor. Performanca në vitin 2020 u ndikua nga 

COVID-19, duke shkaktuar largimin gradual të disa programeve të nxitjes së punësimit dhe 

miratimin me vonesë të programeve të tjera. Pak fonde të zotuara u bartën në vitin 2021, për 

të siguruar efikasitet maksimal. 

Programet e nxitjes së punësimit zakonisht mbështeten nga ndarja e qëndrueshme buxhetore. 

Në vitin 2015, zotimet e buxhetit u rritën siç ishte planifikuar në AKPA 2014-2020, nga rreth 

2.15 milionë euro në vitin 2014, në 3.6 milionë euro në vitin 201558 dhe në 3.9 milionë euro në 

vitin 2016.59 Megjithatë, kalimi në politika aktive të tregut të punës është prioritet. Alokimet 

dhe shpenzimet buxhetore për masat pasive jo vetëm që mbeten të larta, por janë rritur 

ndjeshëm nga viti 2020. Është e rëndësishme të theksohet se buxheti për programet e nxitjes 

së punësimit është rritur edhe në vitin 2020, duke arritur në 4.8 milionë euro. Megjithatë, këto 

shifra janë shumë të shtrembëruara në favor të politikave pasive të tregut të punës edhe në 

buxhetin e vitit 2022, pavarësisht se alokimet financiare janë në një nivel të ulët të 

përgjithshëm.60 

Rolet gjinore dhe sfidat me të cilat përballen politikë-bërësit - Aktorë të ndryshëm në 

Shqipëri kanë punuar për të përmirësuar statusin e grave dhe për të promovuar barazinë 

gjinore. Pengesat për realizimin e plotë të potencialit të grave mbeten të vazhdueshme, 

veçanërisht sa i përket qasjes në fuqinë punëtore dhe pjesëmarrjes në vendim-marrje.61 Instituti 

Kombëtar i Statistikave publikoi për herë të parë Indeksin e Barazisë Gjinore në Shqipëri,62 

vendi shënoi 60.4 pikë, ndërsa mesatarja e BE-së ishte 67.4 në 2019. Në indeksin e fuqisë, 

Shqipëria shënoi 60.9 pikë, shumë më e lartë se mesatarja e BE-së prej 51.9.63 Indeksi i fuqisë 

demonstron pabarazi gjinore dhe sa më i lartë të jetë rezultati, ai pasqyron një problem të 

vazhdueshme në shoqërinë shqiptare. Sipas perceptimeve shqiptare sa i përket barazisë gjinore 

pritet që gratë të sillen brenda roleve tradicionale gjinore, duke qëndruar të nënshtruara ndaj 

burrave.64 Normat tradicionale në shoqërinë shqiptare gratë i konsiderojnë inferiore ndaj 

burrave, duke krijuar kështu një nga aspektet kryesore të diskriminimit me bazë gjinore.65 Në 

disa raste, mungesa e ndërgjegjësimit për të drejtat themelore dhe zbatimi i dobët i 

legjislacionit mundësojnë margjinalizimin e grave. 

Përvoja e drejtpërdrejtë e punonjësve socialë dhe e ekspertëve konfirmon se në Shqipëri pritet 

që gratë të sillen sipas normave të rrepta shoqërore; ato duhet të jenë të bindura, të 

përgjegjshme, të kujdesshme dhe femërore, të kujdesen për fëmijët dhe familjet dhe të zgjedhin 

                                                             
57 Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 2021. Treguesit e buxhetimit gjinor. Tiranë. Shqipëri 
58 Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 2021, Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2019 – 2022; Raporti Vjetor i Progresit 2017. 
59 Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 2021, Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2019 – 2022; Raporti Vjetor i Progresit 2019. 
60 OECD (2021), Konkurrueshmëria në Evropën Juglindore 2021: Një perspektivë e politikave, konkurrueshmëria dhe zhvillimi i sektorit privat 
61 UNDP. 2019. Përfaqësimi i mes-vitit i Kombeve të Bashkuara për Republikën e Shqipërisë. Tiranë. Shqipëri. 
62 INSTAT. 2020. Indeksi i Barazisë Gjinore për Republikën e Shqipërisë. Indeksi i Barazisë Gjinore në Shqipëri u zhvillua me mbështetjen e EIGE në 
kuadër të Instrumentit të Para-Aderimit të BE-së (IPA), financuar nga Bashkimi Evropian. 
63 Po aty. 
64 UN Women. 2019. 2018 Perceptimet publike për barazinë gjinore dhe dhunën ndaj grave – Fleta informative për Shqipërinë. 
65 UNICEF Shqipëri. Qendra për të Drejtat Sociale INSTAT. 2007. Gratë dhe Fëmijët në Shqipëri: Dividend i dyfishtë i barazisë gjinore. 
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një profesion që u lejon atyre t’i përmbushin këto pritshmëri.66 Pabarazitë gjinore brenda 

familjes përputhen drejtpërdrejt me shpërndarjen e pushtetit dhe të drejtën për vendim-

marrje.67 Besimi mbizotërues në kulturën tradicionale shqiptare i vendos burrat si 

kryefamiljarë dhe me këtë përgjegjësinë për të siguruar mirëqenien financiare të familjes.68 Ky 

sistem besimi është i përhapur në zonat rurale të ekonomisë shqiptare, ku burrat perceptohen 

si pronarë të pronës familjare, duke i vendosur gratë si “gra fermerësh”.69  

Brenda konstruktit social tradicional, gratë mbajnë pozita të punës në familje të pa paguar, 

duke mundësuar kështu varësinë e tyre nga burrat. Në vitin 2018, një në tre burra dhe një në 

katër gra besonin se gratë i përkasin sferës shtëpiake, ndërsa burrat duhet të ndjekin karrierën 

e tyre dhe mundësi të tjera drejtuese.70 Gratë mbeten ato që kujdesen për fëmijët, shpesh pa 

asnjë mbështetje. Ndarja e përgjegjësive shtëpiake me burrat ndodh në disa raste, megjithatë 

punët me të cilat merren burrat janë shpesh thjesht riparimet e shtëpisë dhe pagesa e faturave.71 

Në zonat rurale, gratë marrin përsipër shumicën e aktiviteteve që janë të kufizuara brenda 

familjes që shpesh kërkojnë intensitet dhe përkushtim72, ndërsa burrat kanë më shumë gjasa të 

përfshihen në pronat bujqësore, lëvizshmëri dhe vendim-marrje.73 Rolet sociale në zonat rurale 

i shtyjnë burrat të angazhohen gjerësisht në investime kapitale, duke reduktuar kështu qasjen 

dhe kontrollin e grave mbi pronat bujqësore dhe në vendim-marrje. Divergjencat e mundshme 

nga ky tregim lidhen me moshën, arsimin, rajonet, gjininë, statusin ekonomik dhe historinë e 

migrimit. Këto dallime dhe faktorë, ndoshta krijojnë një mjedis më pak të favorshëm për gratë, 

e sidomos ato me cenueshmëri, si qasja e reduktuar në informacion ose në arsim. 

Strategjia e re për Barazinë Gjinore përmban një angazhim aktiv ndërmjet institucioneve 

qeveritare me përfshirjen e grave në tregun e punës.74 Politikat që synojnë zgjidhjen e kësaj 

çështjeje përballen me pengesa të rëndësishme për veprim, përfshirë normat tradicionale 

gjinore shqiptare. Transformimi i roleve gjinore dhe i normave sociale kërkon që hendeku 

gjinor të zvogëlohet në pjesëmarrjen në tregun e punës dhe në të ardhura.75 

  

                                                             
66 UN Women në Shqipëri. 2020. Tregime: Merrni pesë: “Stereotipet formojnë ndërveprimet tona me të tjerët dhe me botën”. shkurt 
67 FAO. 2016. Barazia gjinore, bujqësia dhe zhvillimi rural në Shqipëri: Vlerësimi i barazisë gjinore në vend. Budapestin 
68 UNICEF Shqipëri. Qendra për të Drejtat Sociale INSTAT. 2007. Gratë dhe Fëmijët në Shqipëri: Dividend i dyfishtë i barazisë gjinore. 
69 Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë. 2016. Barazia gjinore, bujqësia dhe zhvillimi rural në Shqipëri, Budapest 
70 UN Women. 2019. 2018 Perceptimet publike për barazinë gjinore dhe dhunën ndaj grave – Fleta informative për Shqipërinë 
71 UNDP, UN Women, Ambasada e Suedisë. 2016. Një studim pilot: Perceptimet dhe qëndrimet e publikut ndaj barazisë gjinore në Shqipëri. janar. 
72 Veprimtaritë që përkufizohen në mënyrë stereotipike si "përgjegjësi të grave" lidhen me: kujdesin për punët familjare, fëmijët dhe anëtarët e tjerë të 
familjes; punët manuale në prodhimin dhe përpunimin bujqësor; kujdesi për kafshët; mjelja dhe prodhimi i djathit. 
73 FAO. 2016. Barazia gjinore, bujqësia dhe zhvillimi rural në Shqipëri: Vlerësimi i barazisë gjinore në vend. Budapest  
74 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 2020 Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021-2030, Tiranë. Shqipëria 
75 UN Women. 2019. 2018 Perceptimet publike për barazinë gjinore dhe dhunën ndaj grave – Fleta informative për Shqipërinë 
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GJENDJA E PJESËMARRJES SË GRAVE NË TREGUN E PUNËS 

Pavarësisht situatës së vështirë ekonomike, të dhënat tregojnë se Shqipëria paraqet disa nga 

treguesit më të mirë të tregut të punës në Ballkan.76 Në pjesën në vijim paraqitet një pasqyrë 

përshkruese e dinamikës së tregut të punës në vitet e fundit, me fokus të veçantë në rolin e 

gruas në tregun e punës në Shqipëri. 

Hendeqet gjinore në treguesit kryesorë të tregut të punës – Të dhënat e anketës së 

fuqisë punëtore ilustrojnë dinamikën pozitive të tregut të punës në vitin e kaluar. Në vitin 2021, 

punësimi u rrit me 0,4 pikë përqindje krahasuar me një vit më parë dhe papunësia u ul me 0,2 

pikë përqindjeje, me 0,5 pikë përqindje më të ulët për burrat se gratë.  

Shkalla e jo aktivitetit dhe pjesëmarrja në fuqinë punëtore – Në Shqipëri, 55.5% e të 

punësuarve dhe 34.5% e të papunëve janë burra. 22,7% e popullsisë mashkullore të moshës 15-

64 vjeç dhe 38,6% e popullsisë femërore nga i njëjti grup janë jashtë fuqisë punëtore. 

Pjesëmarrja në tregun e punës ka përjetuar tendenca pozitive vitet e fundit. Pas pandemisë, 

pjesëmarrja në fuqinë punëtore të moshës 15+ vjeç u ul me pothuajse 2 pikë përqindje, por u 

rikuperua deri në TM3 të vitit 2021. Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore për burrat e 

moshës 15+ po rikuperohet me një ritëm më të ngadaltë krahasuar me gratë e të njëjtit grup. 

Hendeku gjinor në të dhënat tremujore gjatë viteve 2018-21 për grup mosha të ndryshme sillej 

nga 10.2% në 20.7%, duke treguar mospërputhjen më të lartë për popullsinë 30-64 vjeç dhe më 

të ulët për popullsinë 15-29 vjeç.  

Figura 5. Hendeku gjinor në pjesëmarrjen në fuqinë punëtore dhe punësim. 

 

 

Burimi: INSTAT, 2022 

                                                             
76 Banka Botërore. 2021. Raporti i Rregullt Ekonomik i Ballkanit Perëndimor nr. 20. Gjelbërimi i rimëkëmbjes. Vjeshtë 2021. Banka Botërore 
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Punësimi – Në fund të vitit 2021 (TM4 2021), shkalla e punësimit për burrat dhe gratë e 

moshës 15-64 vjeç ishte përkatësisht 70.8% dhe 56.6%. Gjatë periudhës trevjeçare mes viteve 

2018-2021, hendeku gjinor sa i përket shkallës së punësimit ishte mesatarisht 14.2 pikë 

përqindjeje, me nivelet më të ulëta të arritura gjatë gjithë pandemisë dhe më të lartat në TM1 

të vitit 2021. Të dhënat u ndanë sipas niveleve arsimore për të ilustruar korrelacionin midis 

hendekut gjinor dhe nivelit arsimor. Punët me një hendek më të ulët gjinor përcillen me nivele 

më të larta arsimimi në radhët e punonjësve. Në fakt, gjatë pandemisë hendeku gjinor në 

punësim ishte më i ulëti për ata me nivel të mesëm dhe të ulët të arsimit në tremujorin e dytë 

të 2020, pasi që më shumë burra humbën vendet e punës sesa gra. Në përgjithësi, në vitin 2021, 

hendeku gjinor i punësimit për moshat 15-64 vjeç është 14,4 pikë përqindje. 

Punësimi dhe arsimimi – Ndonëse më shumë gra janë duke përfunduar arsimin e nivelit të 

lartë, burrat me nivele të larta arsimi kanë ende kanë më shumë gjasa që të punësohen. Në vitet 

e fundit, hendeku gjinor i punësimit për individët me arsim të lartë është luhatur nga -0.9 në 

5.2, me një luhatje shumë më të madhe për ata më pak të arsimuar. Hendeku gjinor i punësimit 

është thelluar për ata me arsim të ulët, por ata që kanë pësuar më shumë janë ata që kanë 

mbaruar arsimin e mesëm. Nivelet e arsimit kontribuojnë në pabarazitë gjinore në tregun e 

punës.77 Për shembull, arsimi joadekuat është një nga pengesat kryesore drejt përfshirjes së të 

rinjve në tregun e punës në Shqipëri (RCC, 2021).78 Normat e pjesëmarrjes janë më të larta për 

gratë - nga 33 mijë studentë që kanë mbaruar arsimin e lartë në vitin 2020, 65,3 % kanë qenë 

gra, prapë 1,1 % më pak krahasuar me një vit më parë.79 

Papunësia – Deri në fund të vitit 2021, vlerësohej se gjithsej 162,560 persona të ishin të 

papunë, ndër ta 54,5% ishin burra dhe 45,5% gra. Megjithatë, progresi drejt uljes së papunësisë 

së grave u ndal nga pandemia.80 Krahas treguesve të tjerë, në vitin 2019, papunësia e grave arriti 

në normë historikisht të ulët, me hendek jashtëzakonisht të ulët gjinor prej gati 0.1 pikë 

përqindjeje në TM3 e vitit 2019. 

Figura 6. Hendeku gjinor në papunësi, 15-64 vjeç (2018-2021) 

 

Burimi: INSTAT, 2022 

Që nga fillimi i pandemisë, hendeku gjinor i papunësisë shfaqi shifra të kundërta, duke treguar 

se papunësia po rritet me një ritëm më të lartë për gratë krahasuar me burrat. Ky fenomen nuk 

ishte i pranishëm në vitin 2015, kur në tremujorin e tretë dhe të katërt hendeku gjinor ishte 

                                                             
77 UN Women. 2021. Avamcimi i Barazisë Gjinore dhe Fuqizimi i të gjitha Grave dhe Vajzave në Shqipëri - Një dokument qëndrimi nga OKB-ja në Shqipëri 
78 Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal. 2021. Performanca e ekonomive të Ballkanit Perëndimor në lidhje me Shtyllën Evropiane të të Drejtave Sociale; 
Rishikimi 2021 mbi Shqipërinë. Esmeralda Shehaj në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për Politikat e Mirëqenies Sociale dhe Kërkimin. 
79 INSTAT. 2021. Gratë dhe Burrat 2021. Tiranë. Shqipëri 
80 Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 2021, Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2019 – 2022; Raporti Vjetor i Progresit 2020  
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përkatësisht (-0.3) dhe (-0.6) pikë përqindjeje. Gjeografikisht, hendeku gjinor i punësimit ishte 

më i lartë në Dibër dhe Lezhë, ku papunësia e burrave ishte më e lartë se ajo e grave. E kundërta 

është e vërtetë për qarqet e Vlorës dhe Durrësit, ndërsa pjesa tjetër e vendit ruan një hendek 

gjinor të papunësisë mes 2.4 dhe -1.5 pikë përqindjeje.  

Papunësia e të rinjve mbetet e lartë, në 27,1 %, 0,6 pikë përqindjeje më e lartë se viti 2020. Nuk 

vërehet asnjë tendencë e rëndësishme në dinamikën e hendekut gjinor të të rinjve. Megjithatë, 

ajo që mund të vërehet është se zhvillimet e hendekut gjinor zhvillim paralel pas pandemisë, 

hendeqet gjinore në papunësi për të gjithë popullsinë në moshë pune. 

Vetëpunësimi - Deri në fund të vitit 2021, gjithsej 399,363 persona e raportuan veten si të 

vetëpunësuar. Rezultatet e anketës tregojnë se 47,9 % e punëtorëve janë të punësuar në biznese, 

32,0 % janë të vetëpunësuar (mbikëqyrës të punonjësve ose pa punonjës) dhe 20,1 % janë 

punonjës që kontribuojnë në familje (gratë kanë 1,5 herë më shumë gjasa se burrat të 

kontribuojnë në punët e familjes).81 Nuk ka tendencë të qëndrueshme në të dhënat e hendekut 

gjinor për popullsinë e vetëpunësuar. Për shembull, hendeku gjinor në vetëpunësimin në TM2 

2020 ishte vetëm 12,7 pikë përqindjeje, por në tremujorin e dytë 2021 ai arriti në 16,9 pikë 

përqindje, duke arritur gati nivelet e vitit 2018. Gjatë vitit 2020, megjithatë, ka pasur një rritje 

të numrit të grave të vetëpunësuara, e përcjellë me një rënie të lehtë të numrit të burrave të 

vetëpunësuar. Kjo prirje, ndonëse pa dyshim, lidhet me pandeminë, me ndryshimet në vendin 

e punës, si puna nga shtëpia dhe përfitimet e reja që dalin nga pakot e mbështetjes nga qeveria. 

Punësimi me kohë të pjesshme - Në vitin 2021, përpjesa e personave të angazhuar në 

punësim me kohë të pjesshme në Shqipëri ishte e njëjtë me atë të vitit 2020, afërsisht 16,0 % e 

popullsisë së moshës 15-64 vjeç. Krahasuar me vitet e mëparshme ka pasur një rënie prej 1 pikë 

përqindjeje te burrat e angazhuar në punë me kohë të pjesshme dhe një rritje prej 1,2% te gratë 

në punë me kohë të pjesshme. Të dhënat tregojnë se dallimet gjinore janë më të ashpra në 

mesin e njerëzve me nivel të ulët arsimor mes moshës 15-64 vjeç. Hendeqet gjinore në 

punësim/punën me kohë të pjesshme janë në favor të grave, sepse ekzistojnë politika që ofrojnë 

stimuj për mundësi punësimi me kohë të pjesshme. Këto janë miratimi i orarit fleksibël ose të 

reduktuar të punës krahas mundësive shtesë të punës në distancë.82 Stimujt shtesë profesionalë 

mund të nxisin përfshirjen në vendin e punës.  

Punësimi i përkohshëm - Në vitin 2021, punësimi i përkohshëm përbënte 9,7 % për gratë 

të punësuara dhe vetëm 5,1 % për burrat e punësuar, me një tregues të përgjithshëm prej 7,3 % 

për moshat 15-64 vjeç. Shpërndarja gjinore sa i përket punësimit të përkohshëm në vitin 2021 

ishte atipike, që tregon se, mesatarisht, burrat janë më të përfshirë në punë të përkohshme, me 

një përqindje mesatare të punësimit total që luhatet rreth 9.5% mes viteve 2018-2021. Të 

dhënat tregojnë se hendeku më i ulët gjinor në punësimin e përkohshëm ka ndodhur në TM2 

të vitit 2020, gjatë fazës më të vështirë të mbylljes ekonomike. Historikisht, kryesisht burra dhe 

gra me nivel të ulët arsimor marrin punë të përkohshme. 

Studimet hulumtuese dhe të dhënat administrative nga AKPA tregojnë një rënie të numrit të 

punëkërkuesve të papunë të regjistruar, si rezultat i reformës.83 COVID-19 ndikoi pozitivisht në 

këtë tregues, duke treguar se individët e regjistruar në bazën e të dhënave të AKPA kishin 

shanse më të larta për të përfituar nga pakot mbështetëse. Në përgjithësi, më shumë gra se 

burra janë regjistruar në AKPA. 

                                                             
81 INSTAT. 2022, Tregu i Punës në 2021, Tiranë. Shqipëria 
82 Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, 2021, Përfitimet ekonomike nga barazia gjinore dhe fuqizimi i grave në Ballkanin Perëndimor gjashtë. 
83 Po aty. 
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Nivelet e ulëta të arsimit të mesëm janë më të zakonshmet në mesin e punëkërkuesve të 

regjistruar të papunë, vetëm rreth 7.0 % kanë mbaruar arsimin bazë dhe kanë diplomë 

universitare. Të dhënat e vitit 2021 tregojnë një rritje prej 3% të nivelit arsimor të 

punëkërkuesve të papunë. 

Pjesa më e madhe e punëkërkuesve të papunë të regjistruar në AKPA u përket atyre moshave 

mbi 50 vjeç. Në 75.0% të rasteve kanë qenë të papunë për më shumë se 6 muaj dhe në 50.0% 

të rasteve kanë qenë të papunë më shumë se 1 vit. Në fillim të pandemisë, pati një rritje të 

mprehtë të numrit të grave të regjistruara si të papuna në AKPA. Po ta shohim pozitivisht, 

numri i grave që kërkojnë punë është rritur gjatë vitit të kaluar. Megjithatë, përmirësimit të 

kapaciteteve të grave për të gjetur dhe mbajtur një vend pune i mungon vëmendja e politikë-

bërësve. Në vend të kësaj, ata zbatojnë politika të tregut të punës neutrale në aspektin gjinor. 

Për ta luftuar këtë, që në fillim të procesit të krijimit të politikave, si dhe në zbatimin e 

politikave duhet të futen instrumente që i integrojnë perspektivat gjinore. 

Figura 7. Niveli i arsimit i punëkërkuesve të papunë 2016-2021 

 

Burimi: AKPA, 2022 

Zbatimi i politikave aktive të tregut të punës – PATP-të ofrojnë praktika të rëndësishme 

në mbështetje të integrimit të tregut të punës që kanë potencial për zgjerim të mëtejshëm. 

Megjithatë, numri i pjesëmarrësve në këto masa mbetet i ulët krahasuar me numrin e 

përgjithshëm të punëkërkuesve të regjistruar si të papunë.  

Gratë ishin përfitueset më të mëdha në vitin 2019 me raport prej 3.24%. Që nga viti 2020, 

pjesëmarrja e grave në PATP ka arritur objektivin e Programit të Reformës Ekonomike. Është 

rritur numri i përfituesve brenda popullatës 35 vjeç, ndërsa ra numri i të rinjve (në shifra 

absolute). Popullsia që përfundon arsimin e mesëm të lartë përfiton më shumë nga PATP. Ka 

rritje të përqindjes së përfituesve me arsim të lartë. 

AKPA ka raportuar se shumica e këtyre punëkërkuesve të regjistruar të papunë me arsim të 

lartë janë gra. Duhet të kryhen analiza shtesë të bazuara në gjini, pasi të dhënat e ndarjes 

gjinore bëhen të disponueshme pas përfundimit të sistemit online të SHPP-së. Një ndarje e 

vazhdueshme dhe e mëtejshme gjinore e të dhënave është e nevojshme për të vlerësuar shkallën 

në të cilën PATP-të kanë ndikuar pozitivisht tek gratë. 
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Figura 8. Përfituesit e PATP-së sipas moshës (2018-2021) 

 

Burimi: AKPA, 2022 

Hendeqet sa i përket kujdesit në aspektin gjinor dhe puna e kujdesit pa pagesë - 

Siç u përmend më herët, më shumë gra sesa burra nuk marrin pjesë në tregun e punës. Kjo 

prirje lidhet me punën e kujdesit pa pagesë, kryesisht për gratë. Në vitin 2020, vetëm 0,6% e 

burrave deklaruan detyrat e shtëpisë si arsyen e jo aktivitetit të tyre.84 Studimet tregojnë se çdo 

minutë e kaluar nga një grua në punë të papaguar përfaqëson një minutë më pak që mund të 

kalohet për aktivitete që lidhen me tregun ose për të investuar në aftësitë e saj arsimore dhe 

profesionale.85  

Anketa e Përdorimit të Kohës 2010 ‐ 201186, tregon se përdorimi i kohës në Shqipëri ndahet 

sipas gjinisë, ku gratë kalojnë dukshëm më shumë kohë se burrat në punët pa pagesë. Burrat, 

mesatarisht, kalojnë më shumë kohë në punë me pagesë, gati të njëjtën kohë sa gratë në punët 

pa pagesë. Pjesa më e madhe e kohës së lirë për burrat është në fundjavë dhe më e vogla për 

femrat gjatë ditëve të javës. Ndryshime të tilla tregojnë se mbajtja e një ekuilibri të 

shëndetshëm punë-jetë në përgjithësi është mjaft më e vështirë për gratë.  

Lindja e fëmijëve në Shqipëri ndryshon ndjeshëm përdorimin e kohës nga gratë. Koha mesatare 

e kaluar për kujdesin ndaj fëmijëve të vegjël nën shtatë vjeç është 58 minuta për burrat dhe 8 

orë e 25 minuta për gratë.87 Një shpërndarje e tillë e punës së kujdesit pa pagesë është 

diskriminuese ndaj grave edhe pse është një normë sociale e sanksionuar. Kjo ndikon në të 

drejtat e tyre dhe qasjen në mundësitë ekonomike, dhe rrjedhimisht pjesëmarrjen e tyre në 

tregun e punës. Këto hendeqe gjinore në punën e papaguar i zgjerojnë hendeqet gjinore në 

rezultatet e tjera të tregut të punës dhe për këtë arsye janë një temë kryesore për t'u trajtuar në 

politika. 

Hendeku gjinor në dinamikën e pagesave - Në Shqipëri paga mesatare mujore bruto në 

vitin 2021 ishte 57,191 lekë, (rreth 480 euro) duke u rritur me 6,6% nga viti 2020. Në 8 vitet e 

fundit, pagat në Shqipëri janë rritur mesatarisht me 25%. Paga mesatare e sektorit privat 

                                                             
84 INSTAT, 2021, Gratë dhe Burrat në Shqipëri 2020. 
85 Ferrant, G., Maria Pesando, L. dhe Nowacka, K. 2014. Puna e kujdesit pa pagesë: Lidhja që mungon në analizën e hendeqeve gjinore në rezultatet e punës. 
86 Anketa e Përdorimit të Kohës në Shqipëri, 2010-2011 
87 INSTAT. 2013. Statistikat gjinore në Shqipëri: Të dhëna më të mira për të monitoruar më mirë statusin e grave 
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mbetet më e lartë se ajo në sektorin publik. Në mënyrë të ngjashme, hendeku gjinor i pagave 

në sektorin privat është më i madh se hendeku i pagave në sektorin publik. Në sektorin publik, 

pagat i nënshtrohen kategorive dhe rregulloreve specifike bazuar në pozitën, arsimin dhe 

përvojën dhe nuk janë të njëanshme në aspektin gjinor. Në vitin 2014, hendeku gjinor i pagave 

në sektorin privat ishte dy herë më i lartë se ai në sektorin publik, por deri në vitin 2020 ky 

dallim gati ishte zhdukur. Sektorët me nivelet më të larta të pagave mesatare në vitin 2021 për 

gratë ishin në organizatat ekstra-territoriale, ato me aktivitete financiare dhe të sigurimeve. 

Hendeku gjinor sa i përket pagave është më i larti në miniera, nxjerrje të gurëve, manifakturë, 

furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar, ujësjellës, kanalizime, si dhe 

në aktivitetet e menaxhimit dhe rehabilitimit të mbetjeve. Nga viti 2017-2021 hendeku gjinore 

i pagave mesatar ishte 8.5 pikë përqindjeje. 

Duhet të kryhen studime për hendeqet gjinore sa u përket pagave për kategoritë e profesioneve 

si profesionistët, zanatet dhe të ngjashme, punëtorët e tregtisë, punonjësit e shërbimeve dhe të 

shitjeve, si dhe operatorët e impianteve dhe makinerive. Forcat e armatosura dhe punonjësit e 

ndihmës administrative kanë dallimet më të ulëta të pagave në aspektin gjinor. Dallimet gjinore 

sa u përket pagave për punëtorët e kualifikuar të bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit janë 

përkeqësuar po ashtu në 5 vitet e fundit. Profesionet si menaxherët dhe drejtorët ekzekutivë 

tregojnë se hendeku gjinor i pagave ka lëvizur në favor të grave, nga 3.1% në 2016 në -2.6% në 

2021.  

Figura 9. Hendeku gjinor i pagave sipas aktivitetit ekonomik (2016 – 2021) 

 

Burimi: INSTAT, 2022 

Gratë në ndërmarrësi - është ulët në agjendën e politikë-bërjes. Megjithatë, të dhënat për 

pronaret dhe administratoret gra të bizneseve tregojnë rritje të numrit të ndërmarrjeve aktive 

që zotërohen ose menaxhohen nga gratë, ku tejkaluar nivelet më të larta të arritura në vitet e 

mëparshme. Gratë zotërojnë 31% të ndërmarrjeve, me shpresë që të lihet pas ngecja e  viteve të 

fundit. Ky moment duhet të përqafohet dhe përdoret nga politikë-bërësit për t’i adresuar masat 

mbështetëse për gratë në sektorin privat. 
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Figura 10. Pronësia mbi ndërmarrjet aktive 2016-2021 

 
Burimi: INSTAT, 2021 

Pjesën më të madhe të ndërmarrjeve me pronësi apo menaxhim të grave e zënë ndërmarrjet 

mikro dhe të vogla, me deri në 9 punonjës, që përcillen me tendenca pozitive në bizneset e 

mesme dhe të mëdha. Gratë në përgjithësi janë më të përfshira në shërbime dhe aktivitete 

ekonomike tregtare, ndërsa burrat vazhdojnë të dominojnë aktivitete si transporti, magazinimi 

dhe ndërtimi. Ekziston një potencial i pashfrytëzuar për gratë në prodhimin e mallrave ose në 

bujqësi, që ende shumë dominohen nga burrat në vitin 2021. Bujqësia është një sektor i 

rëndësishëm për punësimin e grave, kështu që promovimi i sipërmarrjes së grave në bujqësi ka 

të ngjarë të forcojë fuqizimin e përgjithshëm ekonomik të grave. Për më tepër, shumë pak hapa 

janë ndërmarrë për të mbështetur gratë në sektorët e dominuar nga burrat, si ndërtimi. Banka 

Botërore ka punuar për një plan veprimi për të mbështetur gratë në ndërtim, rehabilitim dhe 

mirëmbajtje të rrugëve në Shqipëri, por asnjë raport progresi nuk është publikuar ende.  

Pengesat për sa i përket hyrjes së grave në tregun e punës në Shqipëri mbeten të larta, por qasja 

në financa, edukimi financiar dhe qasja në shërbime dhe prona do të mundësojnë 

ndërmarrësinë e grave.88 Fuqizimi ekonomik i grave duhet trajtuar, veçanërisht pasi plani 

aktual i veprimit për gratë në ndërmarrësi po përfundon dhe do t'i lërë gratë pa mbështetje të 

politikave.  

                                                             
88 Kombet e Bashkuara në Shqipëri, 2020, Analiza e Përbashkët e Vendit 2020, Ekipi i Kombeve të Bashkuara për Vendin, Shqipëri dhe Këshilli i 
Bashkëpunimit Rajonal, 2021, Përfitimet ekonomike të barazisë gjinore dhe fuqizimi i grave në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor  
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Zhvillimet e fundit demonstruan nevojën për politika të shpejta dhe të duhura të tregut të 

punës, të afta për të reaguar dhe për t'iu përgjigjur sfidave që dalin në afat të shkurtër dhe në 

afat të gjatë. Për këtë qëllim, si dhe për të siguruar mbështetjen e politikave për gratë në tregun 

e punës, institucionet duhet të jenë më të ndërgjegjshme për çështjet gjinore dhe të zbatojnë 

politika dhe praktika të ndjeshme nga aspekti gjinor. Sistemet e menaxhimit të të dhënave 

duhet po ashtu të jenë në gjendje të gjenerojnë të dhëna të ndara sipas gjinisë, duke shërbyer 

kështu si mjete në mbështetje të politikë-bërjes që është e bazuar në informata. Pavarësisht 

përpjekjeve të bëra për integrimin e aspektit gjinor në proceset e monitorimit dhe të vlerësimit, 

të dhënat ose publikimet në lidhje me gratë ende janë të kufizuara. 

Ky rishikim përshkrues i të dhënave në dispozicion tregon se hendeqet gjinore janë një brengë 

për zhvillimin e tregut të punës. Masa të mëtejshme të politikave duhet të hartohen për t’i 

mbështetur gratë me nivele të ulëta dhe mesatare të arsimit, pasi hendeqet gjinore janë më të 

larta mes këtyre grupeve. Kjo mund të bëhet përmes AAP-së dhe mundësive shtesë për 

kualifikim, të cilat inkurajojnë përmirësimin e aftësive ose ndryshimet në karrierë për gratë e 

rritura me sfida në punësim. 

Kushtet dinjitoze të punës për gratë duhet të jenë në krye të agjendës. Adresimi i pagave 

dinjitoze dhe hendekut gjinor të pagave do të jetë i rëndësishëm për gratë në tregun e punës 

për t’i realizuar të drejtat e tyre të barabarta në pagë dhe në fuqizimin e tyre. 

Ka nevojë për të dhëna të reja në lidhje me përdorimin e kohës nga ana e grave dhe e burrave 

në shoqërinë shqiptare dhe shkallën e punës së kujdesit të papaguar brenda familjes. Më tej, 

shpërndarja e pabarabartë e punës së kujdesit të papaguar kërkon masa të reja politikash 

inovative dhe ndërthurje më të madhe të politikave sociale dhe të atyre të punësimit. Njohja 

dhe ofrimi i stimujve në mbështetje të punësimit atipik mund të shërbejë për të nxitur 

përfshirjen e grave në tregun e punës. Fleksibiliteti, puna në distancë dhe format e tjera të 

aranzhimeve do të mund të rezultojnë të suksesshme jo vetëm për zvogëlimin e hendeqeve 

gjinore, sa i përket mbështetjes së grave me fëmijë, por edhe për një ekuilibër të shëndetshëm 

punë-jetë. 

Ende duhet të bëhet progres në përfshirjen horizontale dhe vertikale të grave në tregun e punës. 

Draftet e mëtejshme dhe masat e politikave të ndjeshme ndaj gjinisë do të lejojnë matjen e 

barazisë gjinore të politikave aktive të tregut të punës. Në fund të fundit, punësimi i grave në 

Shqipëri duhet të adresohet nëpërmjet politikave të reja inovative. 
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MAQEDONIA E VERIUT  

HYRJE 

Ka një shpërndarje gati të barabartë të grave dhe burrave në moshë pune në Maqedoninë e 

Veriut, por pavarësisht kësaj strukture të balancuar, ka hendeqe të konsiderueshme gjinore në 

tregun e punës në vend. Hendeqet gjinore janë të përhapura në normat e aktivitetit, të 

punësimit dhe të pagave. Pse ka hendeqe gjinore të vazhdueshme në tregun e punës? Kushtet 

dhe rrethanat që janë shkaku kryesor i këtyre dallimeve nuk janë eliminuar dhe normat 

shoqërore patriarkale vazhdojnë forcimin e roleve gjinore tradicionale. 

Ky raport për qasjen e grave në punësim në Maqedoninë e Veriut synon të paraqesë një pasqyrë 

të normave sociale, të treguesve të tregut maqedonas të punës, si dhe të kufizimeve të 

mundshme të kornizës ligjore që ndikojnë në pjesëmarrjen e grave në tregun e punës. Mbi 

bazën e konkluzioneve dhe të gjeturave kryesore të paraqitura në këtë raport, propozohen 

rekomandimet dhe masat e duhura.  

NORMAT SOCIALE QË NDIKOJNË NË PJESËMARRJEN E GRAVE NË TREGUN E 

PUNËS 

Maqedonia e Veriut ka ndërmarrë disa angazhime të politikave në rrugën e barazisë gjinore. 

Vendi miratoi legjislacion gjithëpërfshirës për barazinë gjinore dhe legjislacionin e punës në 

përputhje me konventat themelore dhe normat e pranuara përgjithësisht. Megjithatë, në 

kulturën e Maqedonisë së Veriut, normat shoqërore i minojnë këto përpjekje duke bërë që 

pabarazia gjinore dhe diskriminimi në tregun e punës të vazhdojnë më tej. Më shumë se gjysma 

(55.1%) e popullsisë të gjinisë femërore në moshë pune është joaktive në tregun e punës (Enti 

Shtetëror i Statistikës, 2021). Ka disa arsye për jo aktivitetin e grave, por arsyeja kryesore lidhet 

me rolet tradicionale gjinore, të cilat ende dominojnë në shoqëri pas martesës/partneritetit ose 

pas lindjes së fëmijëve. Shumë gra mbeten joaktive pasi pranojnë rolin e amviseve me kohë të 

plotë dhe në krahasim me burrat kalojnë tre herë më shumë kohë në aktivitetet e shtëpisë (Enti 

Shtetëror i Statistikës, 2015). Enti Shtetëror i Statistikës (ESHS) raporton se 44,1% e grave 

joaktive janë të regjistruara në kategorinë statistikore si amvise (Enti Shtetëror i Statistikës, 

2015). Koha e kaluar nga gratë në aktivitete shtëpiake rritet ndjeshëm për gratë e moshës 25 

deri në 44 vjeç, ndërsa për burrat e së njëjtës moshë zvogëlohet (Enti Shtetëror i Statistikës, 

2015). Kjo ilustron një tablo të qartë të roleve jo të barabarta gjinore brenda strukturave të 

familjes ku gratë marrin përsipër kujdesin për fëmijët, të moshuarit ose anëtarët e tjerë të 

familjes. Në rrethana të tilla, gratë e papuna u përkushtohen detyrimeve shtëpiake, duke 

reduktuar kohën e nevojshme për përvetësimin e aftësive të reja ose përvojës së punës të 

nevojshme për të qenë konkurruese në tregun e punës. Për më tepër, gratë kanë shumë më pak 

kohë për aktivitete kulturore dhe argëtuese, sportive, aktivitete vullnetare, etj., se sa burrat.  

Vlen të përmendet se disa nga masat e miratuara si përgjigje ndaj koronavirusit të ri i 

institucionalizuan rolet gjinore të grave si kujdestare të shtëpisë/familjes dhe kanë rrënjosur 

stereotipin gjinor të burrave që janë mbajtësit e familjes (Risteska, 2020). Për shembull, 

mbyllja e kopshteve të fëmijëve dy vite më parë u pasua me një masë që një nga prindërit e 

fëmijëve më të vegjël se dhjetë vjeç të lirohej nga puna për t'u kujdesur për fëmijën. Kjo masë 

rezultoi që çdo i pesti prind që lirohej ishte baba, duke detyruar nënat të merrnin përsipër tre 
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të katërtat e barrës së përgjithshme të kujdesit për fëmijët.89 Fakti që më pak burra e përdornin 

të drejtën për t'u liruar nga puna mund të jetë gjithashtu rezultat i faktit se ata shpesh janë të 

punësuar në punë më të sigurta dhe më të paguara. Në këtë drejtim, Indeksi i Barazisë Gjinore 

për punë i identifikon gratë si, mesatarisht, më pak të prira për t'u punësuar me kohë të plotë, 

që punonin 12 vjet më pak dhe kishin më pak fleksibilitet me orarin e tyre të punës krahasuar 

me burrat (Bashevska, 2019).  

Normat sociale të shoqërisë në Maqedoninë e Veriut ndikojnë dukshëm në zgjedhjen e 

profesionit. Vajzat e reja rriten për të kërkuar një punë në profesione "të grave", zakonisht në 

sektorin e shëndetësisë, kujdesit social, arsimit ose në administratën publike. Kjo ideologji 

transmetohet brez pas brezi përmes sistemit arsimor dhe ndërveprimeve shoqërore (Intervista, 

2022). Vajzat në shkollë të mesme krahasuar me djemtë kanë nevojë për më shumë mbështetje 

dhe më shumë ndihmë për të rritur vetëbesimin e tyre. Studimi “Vajzat në Teknologji” zbuloi 

se edhe vajzat shumë të reja janë të vetëdijshme për stereotipet gjinore që i kufizojnë mundësitë 

e tyre për të zgjedhur një karrierë. Në mënyrë të veçantë, ato ndoshta do të luftojnë në rrugën 

e tyre për t'u bërë mekanike makinash ose për të konkurruar në një profesion tjetër “të burrave” 

(Mickovska Raleva & Trajkovski, 2017). Studime të tjera tregojnë se rreth një e treta e grave 

konsiderojnë se roli i tyre primar është riprodhimi dhe kujdesi për shtëpinë. Po ashtu, shumë 

gra besojnë se do të ishte shumë e vështirë që ato të bëhen menaxhere, politikane ose të arrinin 

poste të tjera të larta, në krahasim me burrat (Mojsovska-Blazevski, et al., 2017).  

Pabarazitë socio-ekonomike ndërmjet burrave dhe grave në Maqedoninë e Veriut mund të 

identifikohen edhe përmes ndarjes gjinore vertikale dhe horizontale në tregun e punës. Gratë 

zakonisht punësohen në punët e nivelit më të ulët (Intervista, 2022) ndërkaq pozitat më të larta 

dhe më të paguara plotësohen nga burrat. Sipas bazës së të dhënave të statistikave gjinore të 

Institutit Evropian për Barazi Gjinore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, burrat përbëjnë 

100% të drejtorëve ekzekutivë (CEO) dhe 75% të drejtuesve në kompanitë më të mëdha 

(Barazia, 2021). Gratë po ashtu kanë kualifikim më të ulët në krahasim me homologët e tyre 

burra, sepse ato nuk i zhvillojnë aftësitë e tyre me ritmin e vendosur nga tregu i punës 

(Intervista, 2022). Pjesa më e madhe e grave punojnë në sektorë ekonomikë me pagë të ulët 

(përfshirë industrinë e tekstilit mes sektorëve të tjerë të lartpërmendur) duke fituar një pagë 

minimale, e cila ndikon në hendekun ekzistues të pagave nga aspekti gjinor (Intervista, 2022).  

 

Mosaktivizimi i grave në fuqinë punëtore lidhet edhe me rolin e tyre riprodhues dhe nevojën 

për të qëndruar jashtë tregut të punës dhe për t'u kujdesur për fëmijët e tyre, në fund të fundit, 

kjo nxitet nga mungesa e mjediseve për kujdesin ndaj fëmijëve, veçanërisht kopshtet e fëmijëve 

për kujdesin e fëmijëve parashkollorë. (Intervista, 2022). Hulumtimet e mëparshme kanë 

                                                             
89 CRPM në vitin 2020 kishte dërguar kërkesa për qasje falas në informata në 102 kopshte të fëmijëve dhe kishte marrë përgjigje nga 63 kopshte të fëmijëve. 
Ky përfundim bazohet në të dhënat e marra. 

“Nuk e pranojnë fëmijën tim në kopsht të fëmijëve sepse kushti është që të dy 
prindërit të jenë të punësuar. Unë aplikova kur isha ende e punësuar dhe ata 

na vunë në listën e pritjes. Më duhet ta cek se deri më sot (dhe tani jam e 
papunë) fëmija im është ende në listën e pritjes. Na u desh ta dërgonim në një 

kopsht privat të fëmijëve që ishte një zgjidhje afatshkurtër për arsye 
financiare.” 

 (FGD, 2022) 
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treguar se ka mungesë të vendeve të lira në kopshte të fëmijëve në vitin 2022 në secilën komunë 

(Intervista, 2022). 

Shumica e ligjeve në lidhje me të drejtat e pronësisë dhe menaxhimit të tokës ose pronës në 

Maqedoninë e Veriut janë neutrale nga aspekti gjinor. Megjithatë, gratë kanë në pronësi vetëm 

27.3% të pronës së regjistruar sipas të dhënave të Agjencisë Kadastrale për Pasuritë e 

Paluajtshme (Agjencia Kadastrale për Pasuritë e Paluajtshme, 2019). Akoma më keq, në 

familjet rurale më pak se 6% e grave kanë në pronësi një shtëpi ose tokë (Ministria e Punës dhe 

e Politikës Sociale, 2018). Mungesa e qasjes në kapital e bën më të vështirë për gratë të fillojnë 

biznesin e tyre pasi ato nuk kanë pronë në emër të tyre që mund të përdoret si kolateral për një 

kredi bankare. Të dhënat e ESHS-së për numrin e përgjithshëm të të punësuarve sipas gjendjes 

ekonomike dhe gjinisë, tregojnë se në vitin 2021 burrat përbënin 80,8% të punëdhënësve dhe 

77,4% të të vetëpunësuarve (Enti Shtetëror i Statistikës, 2021)– që sugjeron se zakonisht gratë 

nuk zgjedhin të fillojnë biznesin si mjet për jetesë. Nga ana tjetër, vlen të theksohet se gratë 

përbëjnë 66.4% të numrit të përgjithshëm të punëtorëve të papaguar në familje (Enti Shtetëror 

i Statistikës, 2021). 

KORNIZA LIGJORE PËR BARAZINË GJINORE  

Në vitin 1994, Maqedonia e Veriut ratifikoi Konventën për Eliminimin e të gjitha Formave të 

Diskriminimit ndaj Grave, dhe në vitin 1995, vendi ratifikoi Deklaratën e Pekinit dhe 

Platformën e Veprimit. Për më tepër, Maqedonia e Veriut po ashtu ka ratifikuar të gjitha 

konventat bazë të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) si ato për lirinë e asociimit dhe 

mbrojtjen e të drejtave për t'u organizuar, për të negociuar kolektivisht dhe për të marrë 

shpërblim të barabartë, ashtu edhe për shfuqizimin e punës së detyruar, eliminimin e 

diskriminimit (punësimi dhe profesioni), caktimi i moshës minimale (Organizata 

Ndërkombëtare e Punës, n.d.). Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të njohura dhe të 

pranuara nga e drejta ndërkombëtare ndikojnë në rendin kushtetues të Maqedonisë së Veriut 

dhe në legjislacionin e kohëve të fundit (Bashevska, 2019). Megjithëse progresi është i 

dukshëm, ka ende pabarazi të konsiderueshme gjinore në vend për shkak të normave të forta 

sociale dhe mungesës së zbatimit të ligjit. Çdo vit, Forumi Ekonomik Botëror publikon indeksin 

e hendekut gjinor, i cili vlerëson dallimet mes grave dhe burrave nëpërmjet kritereve 

ekonomike, politike, arsimore dhe shëndetësore. Në vitin 2022, Maqedonia e Veriut u rendit 

vendi i 69-të nga 146 vende (Forumi Ekonomik Botëror, 2022). 

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut e përkufizon sistemin shtetëror. Prandaj, 

ligjet duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën dhe secili e ka për detyrë ta respektojë 

Kushtetutën dhe ligjet (Kushtetuta e RMV-së, neni 51, 1991). Të gjithë qytetarët janë të 

barabartë në liritë dhe të drejtat pavarësisht nga gjinia, raca, ngjyra e lëkurës, prejardhja 

kombëtare dhe sociale, bindja politike dhe fetare, pozita pronësore dhe shoqërore (Kushtetuta 

e RMV-së, neni 9, 1991). Kushtetuta nuk u referohet në mënyrë specifike grave dhe burrave, as 

nuk bën referencë specifike për barazinë gjinore pasi që i rregullon liritë dhe të drejtat e 

qytetarit, duke shërbyer si bazë e mirë për rregullimin e detajuar të këtyre çështjeve në ligje. 

Kushtetuta përcakton një kornizë të përgjithshme për qasjen në punësim duke thënë se: 
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Në këtë citat, puna vlerësohet në mënyrë të barabartë dhe të gjithë kanë qasje të barabartë në 

punë, gjë që në praktikë shpesh nuk ndodh duke pasur parasysh se ka hendeqe të shumta 

gjinore. 

Ligji për Marrëdhëniet e Punës 

Korniza ligjore për rregullimin e të drejtës në punë është e paraparë me Kushtetutë (vlerat 

kryesore dhe themelore) dhe me Ligjin për Marrëdhëniet e Punës. Dispozita të caktuara, më 

specifike, parashikohen me ligje në fushat përkatëse.91 Në përgjithësi, korniza ligjore është 

trashëguar nga sistemi i mëparshëm jugosllav, por pasi vendi shpalli pavarësinë, ajo u 

ndryshua në disa raste për t'iu përgjigjur zhvillimeve socio-ekonomike, si dhe për t’i 

inkorporuar konventat e BE-së. 

Ligji për Marrëdhëniet e Punës përcakton një regjim ligjor që rregullon si çështjen e burrave, 

ashtu edhe të grave. Prandaj, grave dhe burrave duhet t'u sigurohen mundësi të barabarta dhe 

trajtim të barabartë në lidhje me qasjen në punësim, promovim, trajnim profesional dhe 

trajnim profesional në vendin e punës, kushtet e punës, pagë të barabartë për punë me vlerë të 

barabartë, skema profesionale të sigurimeve shoqërore, pushim mjekësor, dhe anulimin e 

kontratës së punës (LMP, neni 6, 2005). Në këtë kuptim, ligji parashikon ndalimin e 

diskriminimit të drejtpërdrejtë dhe/ose të tërthortë për arsyet e lartpërmendura (LMP, neni 7, 

2005). Ngacmimi dhe ngacmimi seksual cilësohen si diskriminim dhe mbrojtja sigurohet në 

rast ngacmimi në vendin e punës, si dhe në rast të diskriminimit të grave në bazë të shtatzënisë, 

lindjes ose amësisë (LMP, neni 9 dhe 9b, 2005). 

Ndonëse kompanive u ndalohet ligjërisht t’i diskriminojnë punonjësit e tyre, në praktikë gratë 

shpesh janë të margjinalizuara. Punëdhënësi shpesh bën pyetje që nuk janë të përshtatshme 

apo edhe personale - pyetje që nuk lidhen me punën ose aftësitë e kandidates: 

 

Ligji për marrëdhëniet e punës e rregullon edhe procedurën për përzgjedhjen e kandidatëve. 

Neni 24 ia ndalon në mënyrë specifike punëdhënësit të shpallë një pozitë të re pune vetëm për 

burra ose vetëm për gra, me përjashtim të rasteve kur gjinia është kusht i domosdoshëm për 

vendin e punës. Më tej, ligji e ndalon shpalljen e vendit të punës ku sugjerohet se i/e çfarë gjinie 

preferohet të jetë kandidati (LMP, neni 24, 2005). 

                                                             
90 Kushtetuta e RMV-së, neni 32, 1991. 
91 Bëhet fjalë për Ligjin për punësimin dhe sigurimin në rast të papunësisë, Ligjin për agjencitë private të punësimit, Ligjin për pagën minimale, Ligjin për 
sigurinë dhe shëndetin në punë, Ligjin për zgjidhjen paqësore të kontesteve të punës, Ligjin për punësim dhe sigurimi në rast papunësie etj. 

“Secili ka të drejtë në punë, zgjedhje të lirë të punësimit, mbrojtje gjatë punës 

dhe në sigurim material gjatë kohës të papunësisë së përkohshme. Secili, në 

kushte të barabarta, e ka të arritshëm çdo vend pune. Secili i punësuar ka të 

drejtë në përfitim përkatës. Secili i punësuar ka të drejtë në pushim të paguar 

ditor, javor dhe vjetor (…) “  

“Vështirësia më e madhe kur aplikova për një vend punë ishte fakti që kam dy 
fëmijë të vegjël. Ata menjëherë fillojnë të pyesin nëse kam dikë që të kujdeset 
për ta – dhe nuk mendoj se duhet të më pyesin për këtë gjatë intervistës (…) 

sigurisht, kjo ndikon në vendimin e tyre (lexo për të më zgjedhur)” 
 

 (FGD, 2022) 
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Lidhur me anulimin e kontratës së punës, ligji përfshin dispozita specifike gjinore, që e 

ndalojnë anulimin e kontratës së punës gjatë shtatzënisë, lindjes dhe prindërimit; dhe 

përfshijnë akomodimin për një fëmijë pas birësimit, mungesën nga puna për shkak të 

prindërimit nga babai ose prindi birësues ose reduktimi i orarit të punës për kujdesin ndaj një 

fëmije me nevoja të veçanta ose probleme zhvillimi (LMP, neni 101, 2005). Ligji përfshin 

gjithashtu një nen specifik në aspektin gjinor që i detyron punëdhënësit të paguajnë pagë të 

barabartë për punë të barabartë, pavarësisht nga gjinia e punonjësit (LMP, neni 108, 2005). 

Kompanitë në Maqedoninë e Veriut përdorin dy lloje të kontratave të punës, kontrata pa afat 

dhe kontrata me afat të caktuar. Kontrata e punës me afat të caktuar pushon së qeni e vlefshme 

pas kalimit të një afati të caktuar, kur ka përfunduar lloji i punës së dakorduar, ose në rast se 

kanë pushuar qëllimet për të cilat është lidhur kontrata (Trajkovski, 2019). Punëtorët përballen 

me një sërë situatash të pakëndshme. Për shembull, vetëm një ditë para skadimit të kontratës, 

punonjësi merr një aneks të kontratës që përcakton periudhën për të cilën është zgjatur 

kontrata e punës. Ligji e ndalon edhe largimin nga puna të grave shtatzëna, por vetëm nëse ajo 

ka një kontratë pa afat, sepse nuk ka mekanizma të veçantë për t’i mbrojtur gratë me kontrata 

pune me afat të caktuar. Një punonjëse me kontratë me afat të caktuar do të përballej me një 

problem të ngjashëm në rast lëndimi ose problemesh shëndetësore, sepse punëdhënësi mund 

të zgjedhë të mos e mbajë atë punëtor(e) ose të mos ia zgjasë kontratën e tij/saj. Një problem 

domethënës me kontratat me afat të caktuar është mungesa e sigurisë juridike se marrëdhënia 

e punës do të vazhdojë. Përveç kësaj, njësoj sikurse pushimi i lehonisë apo pushimi prindëror, 

punonjësi nuk e gëzon të drejtën e pushimit vjetor, sepse periudha e fitimit të kësaj të drejte 

është më e gjatë se kohëzgjatja e punësimit (Trajkovski, 2019). 

 

Kreu XII i Ligjit për Mbrojtjen e Veçantë, i referohet funksionit riprodhues të grave dhe 

përfshin statusin e punës së punëtoreve shtatzëna. Ligji parashikon që në fund të pushimit 

prindëror, punonjësi(sja) ka të drejtë të kthehet në të njëjtin vend pune ose, nëse kjo nuk është 

e mundur, në një vend pune të përshtatshëm sipas kushteve të kontratës së punës (LMP, Kreu 

XII, 2005). 

Ndonëse e rregullon pushimin me pagesë të lehonisë dhe të drejtat e tjera mbrojtëse, Ligji po 

ashtu ka dispozita për punonjëset gra gjatë periudhës së shtatzënisë ose për një fëmijë që është 

më pak se një vjeç e që nuk mund të kryejë orë shtesë të punës dhe as të kryejë punë në ndërrime 

të natës (LMP, neni 164, 2005). Punonjësja që ka një fëmijë nga një deri në tre vjeç, mund të 

urdhërohet të punojë jashtë orarit ose të punojë në ndërrime të natës, vetëm me pëlqimin e saj 

paraprak me shkrim. Mundësia për të zgjedhur nëse do të punojë më shumë apo gjatë 

ndërrimeve të natës është një opsion që i jepet një “prindi vetushqyes që ka një fëmijë më të 

vogël se shtatë vjeç ose një fëmijë me aftësi të kufizuara fizike”. (LMP, neni 164, 2005) 

Aktualisht, kjo dispozitë e rrezikon barazinë gjinore të punonjësve burra dhe të atyre gra pasi 

ata nuk e kanë mundësinë të zgjedhin nëse do të punojnë më shumë (nëse puna e lejon) apo 

gjatë ndërrimeve të natës – rregullore që u dhanë grave rolin parësor të kujdesit ndaj fëmijëve 

brenda familjes (Stojanoska, 2008). Ligji, kësisoj, lejon që të krijohet pabarazi e mëtejshme 

“Shpesh, gratë dhe femrat e rejat punësohen në bazë të një kontrate pune me 

afat të caktuar, e cila përdoret në atë mënyrë që të llogaritet ndërprerja i 

punësimit së tyre gjatë shtatzënisë pa shkelur dispozitat e Ligjit për 

Marrëdhëniet e Punës (…).” 

 (FGD, 2022) 
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sepse punëdhënësit mund të vendosin të mos promovojnë punonjëse gra, pasi do të ketë 

kufizime në disponueshmërinë e tyre për punë në krahasim me punonjësit burra.  

Marrja e pushimit nga puna për shkak të shtatzënisë, të lindjes ose prindërimit është e 

rregulluar për një kohëzgjatje prej 9 deri në 15 muaj. Koncepti i lejes prindërore në një farë 

mase u reformua, pasi lejonte që babai të përdorte të drejtën e pushimit me pagesë, por vetëm 

nëse nëna nuk e shfrytëzonte atë - në rast të vdekjes së nënës, nëse ajo e braktis fëmijën, ose 

nëse nuk është në gjendje të kujdeset për të (në bazë të mendimit të komisionit përkatës) (LMP, 

neni 164 dhe 167, 2005). Formulimi gjuhësor në ligj sugjeron që mbajtësi kryesor i fëmijës 

është nëna. Vetëm kur, për çfarëdo arsye, ajo nuk dëshiron ose nuk mund të kujdeset për 

fëmijën, babai mund ta shfrytëzojë të drejtën e lejes prindërore. 

Ligji për Mundësi të Barabarta 

Ligji për Mundësi të Barabarta të grave dhe burrave përcakton mundësi të barabarta për gratë 

dhe burrat në fushën politike, ekonomike, sociale, arsimore, kulturore, shëndetësore, civile dhe 

në çdo fushë tjetër të jetës shoqërore (LMB, neni 2, 2014). Ligji e ndalon diskriminimin, 

ngacmimin, ngacmimin seksual me bazë gjinore në fushën e punësimit dhe marrëdhënieve të 

punës dhe parasheh që qytetarët të kenë qasje të barabartë në punësim pavarësisht gjinisë, 

statusit martesor, ngjyrës së lëkurës, gjuhës, moshës etj., (LMB, neni 3, 2014). Në vitin 2021 

ishte në përgatitje e sipër një Ligj i ri për Barazinë Gjinore. 

Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Objektivi i Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi është ideuar që të sigurojë 

zbatimin e parimit të barazisë dhe për të parandaluar diskriminimin dhe mbrojtur nga ai në 

ushtrimin e të drejtave dhe lirive të njeriut (LPMD, neni 2, 2020). Ky Ligj nuk i rregullon në 

hollësi fushat të cilave u referohet pasi ato janë të rregulluara në ligjet specifike. Kjo zgjidhje 

ligjore mundëson parandalimin dhe qasjen e barabartë në mekanizmat për mbrojtje nga 

diskriminimi për të gjithë qytetarët. 

TREGUESIT E TREGUT TË PUNËS NË MAQEDONINË E VERIUT 

Historikisht, tregu i punës në Maqedoninë e Veriut karakterizohet nga një shkallë e lartë e 

papunësisë që i ka rrënjët në transicioni ekonomik të vendit në vitet 1990 (BQRM, 2017), si dhe 

jo aktivitetit të lartë sidomos tek gratë.  

Sipas të dhënave të ESHS-së, në vitin 2021, fuqia punëtore në vend ishte 943 004 persona, nga 

të cilët 795 087 ishin të punësuar, duke lënë 147 917 të papunë. Norma e aktivitetit në këtë 

periudhë ishte 56%, shkalla e punësimit 47,2%, ndërsa shkalla e papunësisë 15,7% (Enti 

Shtetëror i Statistikave, 2021). 

Tabela 5. Treguesit e tregut të punës 

Viti 2019 2020 2021 
Shkalla e aktivitetit 57.2 56.4 56.0 

Shkalla e punësimit 47.3 47.2 47.2 

Shkalla e papunësisë 17.3 16.4 15.7 
% e popullsisë joaktive si pjesë e nr. të përgjithshëm të popullsisë në moshë pune 42.8 43.6 43.9 
% e grave joaktive si pjesë e nr. të përgjithshëm të personave joaktivë 62.3 62.2 62.7 

Burimi: Enti Shtetëror i Statistikës. 2022. 

Të dhënat e paraqitura në tabelë dokumentojnë se shkalla e aktivitetit për nr. e përgjithshëm 

të popullsisë në moshë pune në Maqedoninë e Veriut është relativisht e qëndrueshme, por është 
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dukshëm e ulët në krahasim me vendet si Gjermania (79.5%), Zvicra (84.2%), Holanda (74.7). 

%), Mbretëria e Bashkuar (78.6%) dhe shumë nën mesataren e BE-së (74.3%) (Trading 

Economics, 2021).92 Analiza e mëparshme e ofertës së fuqisë punëtore tregoi se ka ofertë të 

pamjaftueshme të vendeve të punës cilësore që rezulton në një shkallë të ulët të aktivitetit të 

fuqisë punëtore, shkallë të ulët të punësimit dhe shkallë të lartë të papunësisë (Minoski, 2019). 

Me fjalë të tjera, kjo do të thotë se ekonomia nuk është në gjendje të krijojë vende pune të 

mjaftueshme që do të siguronin rritje dhe zhvillim ekonomik, punësim të popullsisë dhe 

standard më të lartë jetese. (Minoski, 2019). Kjo nënkupton nevojën për reforma dhe politika 

strukturore që do ta aktivizonin fuqinë punëtore. 

Tabela 6. Shkalla e aktivitetit sipas gjinisë (15-64) 

Viti Gra Burra Gjithsej 
2019 54.8 77.3 57.2 
2020 54.0 76.7 56.4 
2021 53.4 77.1 56.0 

Enti Shtetëror i Statistikës. 2022. 

Pavarësisht strukturës së balancuar në numrin e përgjithshëm të popullsisë në moshë pune, 

për dekada me radhë ka pasur një hendek të madh gjinor në shkallët e aktivitetit të grave dhe 

burrave në tregun e punës. Në tre vitet e fundit nuk mund të vërehen ndryshime specifike dhe 

në vitin 2021, shkalla e aktivitetit të grave është 53,4% krahasuar me 77,1% të burrave që kanë 

marrë pjesë në tregun e punës. Hendeku gjinor në pjesëmarrje është i pranishëm në të gjitha 

grup moshat dhe ai rritet mes grup moshave më të mëdha (Enti Shtetëror i Statistikës, 2021). 

Shkalla e punësimit llogaritet si përqindje e personave të punësuar në popullsinë në moshë 

pune. Ky tregues shfaq trende të ngjashme me shkallën e jo aktivitetit për moshën e punës. Në 

tre vitet e fundit, shkalla e punësimit është konsistente, pak mbi 47%, por gjithsesi mbetet 

dukshëm prapa mesatares së BE-së (73.1%), sidomos te gratë (EuroStat, 2022). Kjo nënkupton 

çështje që lidhen me funksionimin e tregut të punës. Ky tregues vë në dukje hendekun e gjerë 

gjinor mes shkallës së punësimit të grave (45.5%) dhe të burrave (64.3%). 

Tabela 7. Shkalla e punësimit sipas gjinisë (15-64) 

Viti Gra Burra Gjithsej 
2019 44.7 64.4 47.3 
2020 45.3 63.7 47.2 
2021 45.5 64.3 47.2 

Enti Shtetëror i Statistikës. 2022. 

Shkalla e papunësisë ra ndjeshëm edhe gjatë krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia. Kjo 

ndodhi pjesërisht për shkak të rënies së shkallës së pjesëmarrjes dhe rritjes së jo aktivitetit në 

këtë periudhë (Banka Botërore, 2021). Në vitin 2021, shkalla e papunësisë ishte 15.7% dhe 

duhet theksuar se ka pasur rënie të ndjeshme (1.6%) të shkallës së papunësisë në krahasim me 

vitin 2019 në 17.3% (shih Tabelën 1). 

Tabela 4 ilustron dallim të konsiderueshëm mes numrit të grave të papuna dhe burrave të 

papunë. Kështu, pjesa më e madhe e të papunëve të regjistruar janë burra, ose 62,8%, ndërsa 

gra 37,2%. Kjo për shkak se shumica e grave nuk janë aktive në tregun e punës. 

  

                                                             
92 Të dhënat e paraqitura janë nga të dhënat e fundit të mbledhura nga faqja e internetit. Zakonisht, iu referohet raporteve tremujore. 
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Tabela 8. Personat e papunë (15-64) 

Viti Gra të papuna Burra të papunë Gjithsej 
2019 72,148 (43.4%) 94,186 (56.6%) 166,334 
2020 61,335 (39.3%) 94,613 (60.7%) 155,949 
2021 55,036 (37.2%) 92,787 (62.8%) 147,823 

Enti Shtetëror i Statistikës. 2022. 

Në tabelën 5, karakteristikat e popullsisë joaktive janë analizuar shkurt bazuar në të dhënat në 

dispozicion nga viti 2022. Siç u theksua, rreth 62.7% e nr. të përgjithshëm të popullsisë joaktive 

janë gra. Një pjesë e madhe e grave joaktive, ose 44,1% janë të regjistruara në ESHS si amvise, 

që d.m.th. se ato nuk janë në kërkim të shanseve për punë apo karrierë, por në vend të kësaj 

ato marrin përsipër punë pa pagesë në familje, duke e shpërdoruar potencialin e tyre për të 

kontribuar në ekonomi dhe për të fituar fuqizimin e tyre ekonomik. Edhe një ndërprerje e vogël 

nga tregu i punës zvogëlon kapitalin njerëzor të një individi, duke humbur aftësitë që ai/ajo ka 

fituar në procesin e arsimit formal ose përmes punëve të mëparshme. Kështu që, është më e 

vështirë për ta që të gjejnë një vend të ri pune. Gjegjësisht, treguesit e paraqitur sugjerojnë se 

tregu i punës nuk funksionon siç duhet, pengesat në punësim kryesisht janë të natyrës 

strukturore, duke krijuar 'punëtorë të dekurajuar' që janë më pasivë dhe refuzojnë të kërkojnë 

apo të pranojnë mundësi të reja pune.  

Tabela 9. Popullsia joaktive në vitin 2021 sipas kategorisë statistikore 

Kategoria statistikore Gjithsej popullsia joaktive Gratë joaktive % e grave 
Nxënës, studentë 161,992 86,334 53.3 
Amvise 204632 204632 100 
Pensionistë 264,125 136,459 51.7 
Të tjerë 109,047 36,373 33.3 
Gjithsej popullsia joaktive 739,796 463,798 62.7 

Enti Shtetëror i Statistikës. 2022. 

Të dhënat e viteve 2019-2021 shfaqin shenja inkurajuese, ku përqindja përgjithshme e 

punësimit jo formal ndaj punësimit në përgjithësi është në rënie, si për burrat, ashtu edhe për 

gratë. Krahasuar me vitin 2019, përqindja e punësimit jo formal është ulur në vitin 2021 me 

3,9%, duke zënë rreth 12,1% të punësimit të përgjithshëm. Në terma absolutë, numri i 

përgjithshëm i punëtorëve të punësuar jo formalisht ka rënë me 31,875 ose 24,9% (Enti 

Shtetëror i Statistikës, 2021).  

Në Maqedoninë e Veriut, në numër të konsiderueshëm më shumë burra sesa gra janë punonjës 

të padeklaruar. Nga numri i përgjithshëm i të punësuarve jo formalisht, përqindja e burrave në 

vitin 2021 është 66,6% (Enti Shtetëror i Statistikës, 2021). Siç u cek më lart, numri i punëtorëve 

jo formalë është në rënie, por nëse i shohim të dhënat e paraqitura në Figurën 1, do të shihet se 

formalizimi po ecën me ritme më të shpejta te burrat. Përqindja e grave në punën e padeklaruar 

është ulur me 3 pikë përqindje, ndërsa e burrave me 4,6. Hendeku gjinor në këtë tregues po 

ashtu ka rënë lehtë nga 5,09 në 2019 në 3,57 pikë përqindje në vitin 2021. 
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Figura 11. Hendeku gjinor 

 

Burimi: Llogaritjet vetanake bazuar në të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave. 2022.  
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PËRFUNDIM 

Maqedonia e Veriut vazhdon të ketë hendeqe të gjera gjinore në tregun e saj të punës, me 

brengë të veçantë për hendekun gjinor në pjesëmarrjen e fuqisë punëtore, punësimin dhe 

hendekun e pagave. 

Jo aktiviteti i popullatës së gjinisë femërore në moshë pune është problem i konsiderueshëm. 

Ka disa arsye për këtë prirje, përfshirë këtu normat shoqërore të caktuara rreth roleve 

tradicionale gjinore dhe ndarjes së punës në shoqëri në Maqedoninë e Veriut. Ende pritet që 

gratë të kujdesen për fëmijët dhe anëtarët e tjerë të familjes, ta mirëmbajnë shtëpinë dhe të 

gatuajnë, ndërsa pritet që burrat të kujdesen për financat. Kur nuk ka kush të kujdeset për 

fëmijët dhe kur mungojnë ambientet e përkujdesjes, gratë në përgjithësi e marrin 

përgjegjësinë, duke lënë punën ose duke vendosur të mos punojnë. Kjo prirje shqetësuese u 

shtua gjatë pandemisë, ku barra e kujdesit për fëmijët ra më së shumti mbi gratë, sidomos mbi 

gratë e punësuara. Më tej, gratë në Maqedoninë e Veriut kalonin tre herë kohë më shumë në 

aktivitete shtëpiake, duke e neglizhuar kohën e lirë. Hendeqet gjinore në tregun e punës lidhen 

me rolin social-riprodhues të grave dhe nevojën për të qëndruar jashtë tregut të punës, gjë që 

përfundimisht lidhet me mungesën e mjediseve për kujdesin ndaj fëmijëve. Mungesa e 

shërbimeve sociale është problem për çdo komunë të vendit. Për më tepër, hendeku gjinor i 

pagave vazhdon për shkak se gratë kryejnë punë me pagesë të ulët. 

Ndonëse disa nga çështjet e rregulluara nga legjislacioni shtetëror i punës e institucionalizojnë 

për gruan si kujdestare parësore të fëmijëve brenda familjes. Legjislacioni në përgjithësi është 

në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ka mundësi për përmirësime, p.sh., futja 

e mundësisë për shfrytëzim të përbashkët të lejes prindërore sipas nevojës, të babait dhe nënës; 

ose orar fleksibël të punës që do të mundësonte një ekuilibër më të mirë mes jetës profesionale 

dhe asaj private. Megjithatë, këto janë vetëm ide pa zbatimin e duhur dhe vënie në jetë të Ligjit 

të Punës, sepse punëdhënësit ende mund të gjejnë mënyra për ta shmangur zbatimin e duhur 

të këtyre dispozitave ligjore. Organet e inspektimit të punës duhet po ashtu ta forcojnë rolin e 

tyre dhe ta kontrollojnë zbatimin e dispozitave ligjore në praktikë. 
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REKOMANDIME 

 Bazuar në analizën e legjislacionit të punës, rekomandohet që të bëhet rregullimi i orarit 
fleksibël të punës, të punës në distancë, punës në shtëpi dhe ndarjes së punës. Punëtorëve 
duhet t'u jepet mundësia që ta organizojnë orarin e punës, veçanërisht në rastet kur ata nuk 
punojnë në ambientet e punëdhënësit. Kjo do të kontribuonte në krijimin e një ekuilibri më 
të mirë mes jetës private dhe asaj profesionale, e cila është e një rëndësie të madhe 
veçanërisht për gratë që shpesh mbajnë përgjegjësitë e mbajtjes së shtëpisë dhe kujdesit për 
fëmijët. 

 Ligji për Marrëdhëniet e Punës e ndalon largimin nga puna të gruas shtatzënë, por vetëm 
nëse ajo ka kontratë pune pa afat. Nuk ka asnjë mbrojtje ligjore apo mekanizma për t’i 
mbrojtur gratë e punësuara me kontrata me afat të caktuar kur atyre u skadon kontrata. Kjo 
e dobëson lidhjen e grave me tregun e punës dhe vë në rrezik të madh karrierën dhe 
mundësitë e tyre në të ardhmen. 

 Futja në përdorim e modeleve të reja në legjislacionin e punës për leje prindërore duhet të 
ndahet në mënyrë të barabartë mes burrave dhe grave. Kur baballarët marrin lejen 
prindërore, deri diku barra e përkujdesjes nga nënat zvogëlohet, duke u mundësuar kështu 
grave që të kthehen në tregun e punës dhe të përshtaten më shpejt. Prandaj, duhet bërë një 
vlerësim i nevojës për të futur lejen e përbashkët prindërore të detyrueshme sipas modelit 
3-3-3 ose 6-3, duke ndjekur përvojat pozitive nga vende si Suedia, ku është prezantuar 
modeli i dy kujdestarëve, ku të dy fitojnë të ardhura. Për shembull, modeli i parë do të 
mundësojë 3 muaj pushim për nënën, 3 muaj për babanë dhe 3 muaj që ndahen në bazë të 
nevojave të tyre, ose modeli i dytë që ofron 6 muaj leje për nënën dhe 3 muaj për babanë. 
Në këtë drejtim, objektivi i politikave mbi familjen është nxitja e punësimit të prindërve dhe 
ndarja e barabartë të përgjegjësive në rritjen e fëmijës së tyre.  

 Politikat e suksesshme mbi familjen që nxisin qasjen në punësim kërkojnë angazhimin e 
vendit për të siguruar që për çdo fëmijë të ketë vende të lira në sistemin e kujdesit për 
fëmijët. Prandaj, infrastruktura e kujdesit në vend duhet të përmirësohet nëse objektiv është 
përdorimi i plotë i potencialit të fuqisë punëtore për rritje ekonomike. 

 Rregullimi i kapaciteteve të organeve të inspektimit të punës për të përmirësuar kontrollin 
e zbatimit të duhur të legjislacionit të punës për të nxitur barazinë gjinore në tregun e punës, 
si dhe për të ofruar mundësi të barabarta për gratë. Inspektorët e punës duhet të trajnohen 
për të qenë të ndjeshëm në aspektin gjinor për identifikimin më të lehtë të diskriminimit të 
fshehur gjatë procesit të punësimit ose në vendin e punës, gjë që po ashtu ndodh.  

 Gratë duhet të inkurajohen më shumë për të kërkuar punë në sektorët me pagesë të lartë, si 
industria e TI-së, por edhe për të pasur bizneset e tyre, përmes ndërtimit të shkathtësive të 
tyre. 

 Agjencia e Shërbimit të Punësimit duhet të paraqesë Politika Aktive të Tregut të Punës që 
do të lehtësonin rihyrjen në tregun e punës për gratë që kanë pasur pushime në karrierë për 
shkak të pushimit të lehonisë. 

 Alokimi i fondeve për Agjencinë e Shërbimit të Punësimit për të ofruar shërbime që rrisin 
pjesëmarrjen e grave në tregun e punës. 
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MALI I ZI 

HYRJE 

Mali i Zi ka një ekonomi të vogël por relativisht të hapur, e cila e ka prioritet sektorin e 

shërbimeve, turizmin dhe tregtinë. Kjo është arsyeja pse COVID-19 ndikoi ndjeshëm në 

aktivitetin ekonomik të vendit, i cili regjistroi një rënie prej gati 16% në vitin 2020.93 Në vitin 

2020, PBB-ja e Malit të Zi ishte 4,186 milionë euro, ose 6,737 euro për kokë banori.94 Gjatë vitit 

2021, ekonomia malazeze filloi të rimëkëmbet dhe pati një rritje të PBB-së prej 12.4%. Rritja 

erdhi kryesisht falë rritjes së aktivitetit turistik, por ekonomia ka shënuar prirje pozitive edhe 

në tregti, transport dhe industri. Në tremujorin e parë të 2022, PBB-ja reale u rrit me 7.2%.95 

Megjithatë, shpërthimi i luftës në Ukrainë, zhvillimet gjeopolitike që lidhen me këtë, kanë 

hedhur hije mbi rritjen ekonomike të Malit të Zi në vitin 2022. Për shembull, Banka Botërore 

parashikoi një zvogëlim të normës së rritjes ekonomike deri në 3.6%, nga 5.9% që ishte 

vlerësuar para luftës.96 Pritet që lufta të vazhdojë të ketë ndikim të madh në turizëm, duke sjellë 

rënie të kërkesës dhe të punësimit. Ndonëse sektorët tradicionalë janë kontribuesit kryesorë në 

rritjen ekonomike, vitet e fundit sektorë të rinj si shërbimet financiare, shërbimet e TI-së dhe 

sektori i shërbimeve krijuese kanë dhënë një kontribut gjithnjë e më të rëndësishëm në 

zhvillimin ekonomik. Pritet që këta sektorë të vazhdojnë ta rrisin pjesëmarrjen e tyre në 

aktivitetin ekonomik në të ardhmen.  

Për shkak të aktivitetit të kufizuar ekonomik, punësimi ka ngecur gjatë viteve të fundit në Mal 

të Zi. Numri i përgjithshëm i të papunëve në vitin 2021 ishte 42.2 mijë ose 16.6% që është niveli 

më i lartë i papunësisë që nga viti 2005. Nga ana tjetër, pas një rënie të madhe gjatë gjysmës së 

parë të vitit 2021, numri i të punësuarve u rrit gjatë gjysmës së dytë të vitit, duke nxitur një 

rritje të vogël ekonomike. Kështu, në fund të vitit 2021 shkalla e punësimit u ngrit në 51%. 

TRENDET E TREGUT TË PUNËS DHE PJESËMARRJA E GRAVE NË TREGUN E 

PUNËS  

Sipas regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë të vitit 2011, regjistrimi i fundit që është në 

dispozicion, Mal të Zi ka 620,029 banorë, 50.6% e tyre gra. Gjatë vitit 2011, nga të gjithë fëmijët 

e lindur të gjallë në Mal të Zi, 52% ishin djem dhe 48% ishin vajza (IPSOS, 2015b). Shkalla e 

aktivitetit për vitin 2019 ishte 57.4%, shkalla e punësimit 48.7%, shkalla e papunësisë 15.1%. 

Nga numri i përgjithshëm i popullatave aktive 44.4% janë gra, ndërsa nga personat joaktivë 

60.1% janë gra. Nga numri i përgjithshëm i të punësuarve, 44.1% janë gra, ndërsa nga numri i 

përgjithshëm i të papunëve 46.0% janë gra. 

  

                                                             
93 UNDP (2020). Vlerësimi i ndikimit të COVID-19 në sektorin e biznesit dhe perspektivat e rritjes së ekonomisë malazeze, gjendet në 
https://montenegro.un.org/sites/default/files/2020-07/Procjena%20uticaja %20KOVID-
19%20na%20poslovni%20sektor%20i%20perspektive%20rasta%20ekonomije%20Crne%20Gore.pdf 
94 Po aty. 
95 Po aty. 
96Banka Botërore (2022). Perspektivat Ekonomike Globale: Evropa dhe Azia Qendrore, gjendet në 
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/18ad707266f7740bced755498ae0307a-0350012022/related/Global-Economic-Prospects-June-Analysis. 

https://montenegro.un.org/sites/default/files/2020-07/Procjena%20uticaja%20KOVID-19%20na%20poslovni%20sektor%20i%20perspektive%20rasta%20ekonomije%20Crne%20Gore.pdf
https://montenegro.un.org/sites/default/files/2020-07/Procjena%20uticaja%20KOVID-19%20na%20poslovni%20sektor%20i%20perspektive%20rasta%20ekonomije%20Crne%20Gore.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/18ad707266f7740bced755498ae0307a-0350012022/related/Global-Economic-Prospects-June-Analysis.
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Figura 12. Popullsia në moshë pune sipas statusit në aktivitet dhe gjinisë (në mijë)  

 

Burimi: MONSTAT, Anketa e Fuqisë Punëtore, 2020, gjendet në 

http://monstat.org/uploads/files/ARS/2020/ARS%20saopstenje_2020_en.pdf  

Shkalla e aktivitetit për vitin 2020 ishte 53.3%, shkalla e punësimit 43.8%, shkalla e papunësisë 

17.9%. Nga numri i përgjithshëm i popullsisë aktive, 44.4% janë gra, ndërsa nga ajo joaktive 

58.6% janë gra. Nga numri i përgjithshëm i të punësuarve, 44.1% janë gra, dhe nga numri i 

përgjithshëm i të papunëve 45.6% janë gra.  Në vitin 2021, tek moshat 15 deri në 89 vjeç, shkalla 

e aktivitetit ishte 51.0%, shkalla e punësimit ishte 42.6%, dhe shkalla e papunësisë ishte 16.6%. 

Përqindja e grave në të gjitha kategoritë është e ngjashme me vitet e kaluara dhe vetëm 42.8% 

e numrit të përgjithshëm të të papunëve ishin gra.  

Sipas të dhënave më të fundit në dispozicion nga tremujori i parë i vitit 2022, shkalla e 

aktivitetit ishte 56.5%, shkalla e punësimit ishte 47.0% dhe shkalla e papunësisë është 16.8%. 

Tabela e mëposhtme tregon personat e papunë në Mal të Zi për vitet 2019, 2020, 2021 dhe 

shtatë muajt e parë të vitit 2022. 

Tabela 10. Personat e papunë 2019 - VII 2022 

 Gjendja në fund të periudhës Në mes të periudhës 
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2019 36 693 14 911 13 693 12 368 21 365 8 230 2 032 2 291 

2020 41 612 16 351 14 782 12 623 24 326 8 985 2 809 1747 

2021 54 560 21 949 19 415 12 144 32 377 12 130 3 195 2 105 

VII 2022 50 645 20 629 18 350 11 128 29 463 11 144 1 909 3 077 

Burimi: MONSTAT, PUNËSIMI DHE TË ARDHURAT, 

https://monstat.org/uploads/files/Bilten/2022/08/3.pdf 

Në tabelë vihet re se numri i grave të papuna paraqet trend të rritjes në vitet e vëzhguara, 

d.m.th., në vitin 2019 numri i grave të papuna ishte 21.365, ndërsa në vitin 2021 numri i grave 

http://monstat.org/uploads/files/ARS/2020/ARS%20saopstenje_2020_en.pdf
https://monstat.org/uploads/files/Bilten/2022/08/3.pdf
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të papuna ishte 32.377. Në shtatë muajt e parë të vitit 2022, numri i grave të papuna është 

29,463. Në tabelën vijuese janë paraqitur femrat mbi 15 vjeç, sipas aktivitetit për vitin 2020. 

Tabela 11. Gratë mbi 15 vjeç, sipas aktivitetit, 2020 

 Gratë (në mijë) 
Popullsia e përgjithshme 312,7 
Fuqia punëtore 118,6 
Personat në punësim 96,8 

- punon me kohë të pjesshme (3,4) 
Personat e papunë 21,8 

- të regjistruar në Agjencinë e Punësimit 20,8 
- kërkojnë punë për herë të parë 12,6 

Personat joaktivë 137,0 
Popullsia në moshë pune 255,6 
Personat që janë nën 15 vjeç 57,1 

 % 
Shkalla e aktivitetit 46,4 
Shkalla e punësimit 37,9 
Shkalla e papunësisë 18,4 
Përqindja e popullsisë nën 15 vjeç në nr. e përgjithshëm të popullsisë 18,3 

Burimi: MONSTAT, Vjetari Statistikor i Malit të Zi, 2021, gjendet në 

https://monstat.org/uploads/files/publikacije/godisnjak%202021/5.pdf  

Pavarësisht se përbëjnë pak më shumë se gjysmën e popullsisë, vlerësohet se gratë kishin 

kontribuar me 2,038 miliardë euro në PBB-në e Malit të Zi, ose me 43,71% të PBB-së në fund 

të vitit 2018. Gratë kontribuojnë më shumë në sektorin e tregtisë (€332,888,000), 

administratë publike dhe sektorin e mbrojtjes dhe të sigurimeve shoqërore të detyrueshme 

(€142,776,000), dhe sektorin e arsimit (€132,164,000). PBB për kokë banori në vitin 2018 ishte 

llogaritur edhe për gjinitë përkatëse: është €6,496 për gratë dhe 8,571€ për burrat. Dallimi në 

të ardhura mes burrave dhe grave në Mal të Zi është 13.9%, që d.m.th., se gratë fitojnë vetëm 

86.1% të pagës mesatare që u paguhet burrave për të njëjtën punë. Gratë kanë në pronësi vetëm 

4% të shtëpive, 8% të tokës dhe 14% të shtëpive të pushimit në Mal të Zi (Federata Malazeze e 

Punëdhënësve, 2017). Shkalla e papunësisë në mesin e grave në veri është shtatë herë më e 

lartë se në jug dhe tre herë më e madhe se në rajonin qendror. Për më tepër, ndërmarrësia e 

grave është e ulët, pasi firmat e tyre përbëjnë vetëm 9.6% të numrit të përgjithshëm të firmave 

ndërmarrëse të regjistruara (sipas Regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë të vitit 2011) dhe 

ato përbëjnë vetëm 26.5% të numrit të përgjithshëm të të vetëpunësuarve për vitin 2021. 

Nuk ka të dhëna për punën e pa paguar dhe të kujdesit për Malin e Zi. Vlerësimet e UNDP-së 

bazohen në të dhënat nga Raportet e Vlerësimit të Shpejtë Gjinor UNDP, 2021).97 Këto raporte 

tregojnë se 34% e grave kalojnë deri në 1 orë në ditë të angazhuara në përkujdesje pa pagesë 

dhe punë shtëpiake; 27% kalojnë deri në 2 orë, dhe 14% deri në 3 orë. Llogaritja e ekuivalentit 

monetar tregon se gratë bënin 90 për qind më shumë punë në fushën e kujdesit të papaguar 

dhe punëve shtëpiake sesa burrat. Sidomos shqetësues është fakti se si pasojë e pandemisë 

COVID-19, ka pasur një varfërim të papritur ekonomik të grave dhe një pjesëmarrje më të 

madhe të grave në aktivitetet që lidhen me pandeminë (shëndetësi, arsim, tregti), duke 

kontribuar përfundimisht me një pjesëmarrje më të madhe në punën e pa paguar. Tabela e 

mëposhtme tregon numrin e orëve që gratë kalojnë të angazhuara në përkujdesje dhe punë 

shtëpiake të papaguara; kjo tabelë është përgatitur në bazë të të dhënave nga Raporti i 

Vlerësimit të Shpejtë Gjinor (IPSOS). 

                                                             
97 UNDP (2020). Kontributi i grave në ekonominë e Malit të Zi: Shfrytëzimi i ekonomisë së kujdesit në kohën e pandemisë COVID-19, gjendet në 
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/me/undp -2020-mne-women-contribution-economy-raport-eng.pdf 

https://monstat.org/uploads/files/publikacije/godisnjak%202021/5.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/me/undp-2020-mne-women-contribution-economy-report-eng.pdf
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Tabela 12. Numri i orëve që gratë kalojnë në kujdesin dhe punët shtëpiake pa pagesë 

% e grave Numri i orëve 

Lloji i punës 
Zakonisht nuk 
jam e përfshirë 

Deri 1 
orë 

Deri 2 
orë 

Deri 3 
orë 

Deri 4 
orë 

Më shumë 
se 4 orë 

Nuk e 
di 

Gatimi dhe servirja e 
shujtave 

6.8% 21.2% 32.8% 24.6% 5.0% 8.3% 1.4% 

Pastrimi dhe mirëmbajtja 
e shtëpisë dhe e rrethit 
tim 

4.5% 22.7% 33.3% 15.7% 9.4% 13.5% 1.0% 

Kryerja e pazarit për 
familjen dhe ekonominë 
familjare 

22.2% 58.8% 13.1% 1.8% 0.6% 2.3% 1.2% 

Mesatarisht 11.0% 34.0% 26.0% 14.0% 5.0% 8.0% 1.0% 

Burimi: UNDP (2020). Kontributi i grave në ekonominë e Malit të Zi: Përdorimi i ekonomisë 

së kujdesit në kohën e pandemisë COVID-19 

Tabela mbështet konkluzionet e përgjithshme nga raporti IPSOS:98 

 Gratë që kalojnë deri në 1 orë, kohën më të madhe iu kushtojnë blerjeve për familjen dhe 
ekonominë familjare (58%); 

 Gratë që kalojnë deri në 2 orë, kohën më të madhe ia kushtojnë pastrimit dhe mirëmbajtjes 
së shtëpisë së tyre dhe mjedisit (33,30%); 

 Gratë që kalojnë deri në 3 orë, kohën më të madhe ia kushtojnë gatimit dhe servirjes së 
ushqimit (24%); 

 Gratë që kalojnë deri në 4 orë, kohën më të madhe ia kushtojnë pastrimit dhe mirëmbajtjes 
së shtëpisë së tyre dhe mjedisit rrethues (9%); Gratë që kalojnë më shumë se 4 orë, kohën 
më të madhe ia kushtojnë kujdesit ndaj fëmijëve (15%). 

Figura 13. Numri i orëve të kujdesit dhe punët në shtëpi pa pagesë, sipas aktivitetit (gratë) 

 

Burimi: UNDP (2020). Kontributi i grave në ekonominë e Malit të Zi: Përdorimi i ekonomisë 

së kujdesit në kohën e pandemisë COVID-19 

Në raportin e njëjtë thuhet se vlera monetare e përkujdesjes dhe punëve shtëpiake së papaguar 

të kryera nga gratë në Mal të Zi arrin në shumën prej 122.3 milionë euro, ndërsa ekuivalenti 

                                                             
98Po aty. 
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monetar i përkujdesjes dhe punëve të shtëpisë pa pagesë nga burrat është 63.5 milionë euro. 

Sipas raportit, gratë bënin 90% më shumë punë në kujdesin dhe punët e shtëpisë pa pagesë 

sesa burrat.99 

Figura 14. Përkujdesja dhe puna shtëpiake pa pagesë e kryer nga gratë, respektivisht burrat  

 

Burimi: UNDP (2020). Kontributi i grave në ekonominë e Malit të Zi: Përdorimi i ekonomisë 

së kujdesit në kohën e pandemisë COVID-19 

Indeksi i Barazisë Gjinore (MONSTAT, EIGE, UNDP, 2019)100 është llogaritur për herë të parë 

për Malin e Zi në vitin 2019 dhe ishte në nivelin 55, krahasuar me 67.4 në Bashkimin Evropian. 

Në nivel shtetëror, gratë përballen me pabarazinë më të madhe në lidhje me pushtetin, kohën 

e ndjekur, dijen, paranë dhe punën. Gratë janë më të barabarta kur bëhet fjalë për 

shëndetësinë. Duket se dallimet më të mëdha në barazinë gjinore ndërmjet Bashkimit Evropian 

dhe Malit të Zi lidhen me Paranë (20.7) dhe me Pushtetin (16.8). Dallimet më të vogla janë të 

dukshme në fushën e Shëndetësisë (1.2) dhe të Punës (6.8). 

KORNIZA LIGJORE  

Në vitin 2017, Mali i Zi miratoi Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit të Qëndrueshëm 2030 

(SKZHQ) ku Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së u përkthyen në një kontekst 

kombëtar. Objektivi i pestë i Zhvillimit të Qëndrueshëm – Për të arritur barazinë gjinore dhe 

për t’i fuqizuar të gjitha gratë dhe vajzat është transpozuar në Objektivin 2 të SKZHQ – Të 

mbështesë në mënyrë aktive qëndrimin e aktorëve kryesorë në lidhje me zhvillimin e 

qëndrueshëm dhe të masës 2.1.2 – Të eliminojë diskriminimin gjinor. Deri në vitin 2030, Mali 

i Zi u zotua të eliminojë diskriminimin politik, ekonomik dhe diskriminimet e tjera me bazë 

gjinore, për të arritur një nivel minimal prej 40% të përfaqësimit të grave në të dy nivelet 

kombëtare dhe lokale të sektorit publik, për të eliminuar të gjitha format e dhunës ndaj grave 

dhe vajzave në sferat private dhe publike, duke përfshirë trafikimin e qenieve njerëzore dhe 

shfrytëzimin seksual, për të arritur pjesëmarrje të barabartë në punën e papaguar, për të arritur 

barazinë në punësim dhe për t’i forcuar mekanizmat kombëtarë për barazinë gjinore. Korniza 

ligjore për barazinë gjinore është fuqizuar më tej me Ligjin për Barazinë Gjinore,101 Aktin për 

Barazi Gjinore në Mal të Zi dhe Planin e Aktiviteteve për Arritjen e Barazisë Gjinore në Mal të 

                                                             
99Po aty. 
100 UNDP (2020). Kufiri tjetër: Zhvillimi Njerëzor dhe Antropoceni, Mali i Zi, gjendet në https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-
Profiles/MNE.pdf 
101 Gazeta Zyrtare e Malit të Zi, Nr.46/07, 73/10, 40/11, 35/15 

https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/MNE.pdf
https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/MNE.pdf
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Zi (2017-2021). Në Ligjin për Ndryshimet në Ligjin për Barazi Gjinore, i miratuar në vitin 2015 

nga Parlamenti i Malit të Zi, thuhet se çështjet e diskriminimit të tërthortë dhe të drejtpërdrejtë 

në bazë gjinore (përveç të gjitha formave të diskriminimit) janë në juridiksionin e Mbrojtësit të 

të Drejtave dhe Lirive të Njeriut dhe se procedura për aplikime në rastet e diskriminimit në 

bazë të gjinisë është transferuar nga juridiksioni i Ministrisë së të Drejtave të Njeriut dhe të 

Pakicave te Mbrojtësi.  

Në vazhdim të përpjekjeve të qeverisë drejt arritjes së barazisë gjinore, u krijua një dokument 

i ri strategjik - Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore në Mal të Zi 2021 – 2025. Strategjia 

synon rritjen e pjesëmarrjes politike dhe ekonomike të grave, të grupeve të margjinalizuara dhe 

te cenueshme dhe të personave me gjini dhe identitete të ndryshme gjinore.  

Në Mal të Zi, mekanizmat institucionalë për zbatimin e politikës së barazisë gjinore janë: 

Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave, Komisioni për Barazi Gjinore në Parlamentin 

e Malit të Zi dhe institucionet e Mbrojtësit të të Drejtave dhe Lirive të Njeriut të Malit të Zi, me 

persona kontaktues nga të gjithë institucionet relevante të obliguara të kryejnë detyra në lidhje 

me arritjen e barazisë gjinore në nivel kombëtar dhe lokal. Këshilli Kombëtar për Barazinë 

Gjinore është themeluar më 24 tetor 2016 dhe përfaqëson një mekanizëm të ri institucional për 

arritjen e barazisë gjinore. Si një organ këshillëdhënës i ekspertëve, ai u formua për të trajtuar 

çështjen e zbatimit të politikës së barazisë gjinore në nivel kombëtar dhe lokal. Mbrojtësi i të 

Drejtave dhe Lirive të Njeriut i Malit të Zi (Avokati i Popullit) është institucion i pavarur dhe 

në Mal të Zi i themeluar me ligj të posaçëm të miratuar nga Parlamenti i Republikës së Malit të 

Zi më 10 korrik 2003.   

Rregulloret aktuale në fushën e të drejtave të punës bazohen për Ligjin e ri të Punës që ka hyrë 

në fuqi në janar të vitit 2020, duke zëvendësuar legjislacionin e punës që bazohej në Ligjin e 

Punës të vitit 2008. Legjislacioni i ri parashihte risi që kanë të bëjnë me mbrojtjen e grave gjatë 

shtatzënisë dhe pushimit të lehonisë, si dhe risitë në lidhje me ushtrimin e të drejtës së lejes 

prindërore. Prindërit që kanë një fëmijë kanë të drejtë ta shfrytëzojnë lejen me pagesë të 

lehonisë (nënës) ose lejen prindërore (nëna ose babai) për 365 ditë. Ndryshimet kryesore që 

zbatohen aktualisht kanë të bëjnë me faktin se ligji i ri përcakton se një grua e punësuar e 

shfrytëzon lejen e detyrueshme të lehonisë prej 98 ditësh, nga të cilat 28 ditë para ditës së kur 

pritet lindja e fëmijës dhe 70 ditë nga lindja e fëmijës. Gjithashtu, leja e lehonisë prej 70 ditësh 

nga lindja e fëmijës mund të shfrytëzohet nga të dy prindërit njëkohësisht nëse lindin dy ose 

më shumë fëmijë.  

Sipas Ligjit të ri të Punës, punëdhënësi nuk mund t'i ndërpresë kontratën e punës një gruaje të 

punësuar për shkak të shtatzënisë (nëse largimi nga puna është rezultat i mos përmbushjes së 

detyrimeve të punës, punëdhënësi do të jetë i detyruar t’i shpjegojë arsyet në hollësi). Një grua 

e punësuar që mungon në punë për shkak të shtatzënisë, lehonisë ose pushimit prindëror nuk 

mund të shpallet punonjëse, puna e të cilës nuk është më e nevojshme. Nëse një grua është e 

punësuar për një periudhë të caktuar kohore dhe kontrata e punës i skadon gjatë shtatzënisë, 

lehonisë ose pushimit prindëror, punëdhënësi do të jetë i detyruar të vazhdojë kohëzgjatjen e 

kontratës së punës me një aneks duke ushtruar njërën prej këtyre të drejtave. Një grua e 

punësuar, e cila fillon punën para përfundimit të pushimit, ka të drejtë të përdorë një pauzë 

prej dy orësh përveç pushimit ditor për shkak të ushqyerjes me gji të fëmijës (më parë pushimi 

ishte 90 minuta). Kjo e drejtë zgjat derisa fëmija të mbushë 1 vjeç, pavarësisht nëse babai i 

fëmijës i shfrytëzon disa nga të drejtat për të njëjtin fëmijë. Legjislacioni i ri i ka barazuar 

babanë dhe nënën për sa i përket ushtrimit të të drejtave të punës, veçanërisht për faktin se 

kontrata e punës e babait (nëse është kontratë e përkohshme) do të zgjatet për një periudhë të 



(Pa)Fuqia ekonomike e grave në tregun e punës në ballkanin perëndimor 

___ 

 

___ 

53 

caktuar kohore, duke përdorur lejen prindërore, gjë që nuk ka ndodhur deri tani. Megjithatë, 

numri i baballarëve që e shfrytëzojnë lejen prindërore është ende shumë i ulët. Sipas të dhënave 

të Institutit për Mbrojtjen Sociale dhe të Fëmijëve, gjatë vitit 2018 vetëm 3% (203) e 

baballarëve kanë qenë përfitues të kompensimit të pagës për pushim të lehonisë/prindërore 

(nga gjithsej 6196 përfitues). Sipas Administratës Tatimore, në 11 muajt e parë të vitit 2019, më 

shumë se 420 baballarë e kanë ushtruar të drejtën e pushimit të lehonisë në Mal të Zi. Kjo është 

dy herë më shumë se krahasuar me vitin 2018.  

Një risi e ligjit të ri është e drejta e punonjëses për një ditë pushim me pagesë në muaj për të 

kryer ekzaminimet para lindjes. Gjithashtu, ligji siguron mundësinë e ricaktimit të përkohshëm 

në një punë tjetër për punonjësen shtatzënë ose gjatë ushqyerjes së fëmijës me gji, bazuar në 

konstatimet dhe rekomandimet e mjekut kompetent. Kjo e drejtë ka të bëjë me gruan që punon 

në një punë që mund t’ia rrezikojnë jetën, shëndetin e saj ose të cilat mund ta rrezikojnë 

shëndetin e fëmijës. Në këtë rast, gruaja e punësuar mund të ruajë të drejtën për të ardhura në 

të njëjtën shumë. Ligji i ri parashikon edhe të ashtuquajturën “pjesa e pa transferueshme e lejes 

prindërore”, e cila zgjat 30 ditë dhe të drejtën e së cilës duhet ta shfrytëzojnë të dy prindërit për 

t’ia transferuar pjesën e mbetur prindit tjetër. Gjatë ushtrimit të kësaj të drejte, prindërit nuk 

mund të shpallen si persona, puna e të cilëve nuk është më e nevojshme.   

Përveç kësaj, u fut në përdorim një term i ri i quajtur “leje birësuese”. Kjo do të thotë se për 

herë të parë parashikohet e drejta e pushimit me pagesë për një prind kujdestar të punësuar që 

ka marrë në kujdestari një fëmijë nën moshën 8 vjeç. Gjatë ushtrimit të kësaj të drejte ky person 

nuk mund të shpallet person, puna e të cilit nuk është më e nevojshme dhe ka të drejtë të 

kthehet në të njëjtin vend pune ose vend të përshtatshëm me të njëjtën pagë pas skadimit të 

pushimit, si dhe mundësia e ndryshimit të orarit të punës. Në këtë kuptim, statusi i punësimit 

i këtyre personave është të mbrojtur, përfshirë për prindin birësues të fëmijës. Megjithatë, 

statusi i mbajtësve të familjes që janë të papunësuar mbetet i hapur, duke sinjalizuar nevojën 

për ndryshime të mëtejshme në legjislacion, kryesisht në mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve. Si 

më parë, e drejta për rimbursim të pagave ndaj punëdhënësit, për pagat që i paguhen një 

punonjësi që është në pushim prindëror, si dhe mënyra e përcaktimit të shumës së rimbursimit 

(30% deri në 100% të pagës, varësisht se sa kohë ka punuar punonjësi për atë punëdhënës) 

është valide sipas Ligjit për Mbrojtjen Sociale dhe të Fëmijëve. Ndërmarrësit kanë po ashtu të 

drejtë për rimbursim, përfshirë këtu edhe punëdhënësit, punonjësit e të cilëve punojnë me 

kohë të pjesshme. Prindërit kanë të drejtë të punojnë me kohë të pjesshme vetëm nëse fëmija 

ka nevojë për kujdes të veçantë (deri në moshën 3 vjeç) ose nëse fëmija ka nevoja të veçanta 

(pa kufizime). Megjithatë, disa hulumtime tregojnë se ka diskriminim me bazë gjinore që 

reflektohet në abuzimin e të drejtës për pushim me pagesë (në formën e mosrimbursimit të 

pagave, ndërprerjes së kontratave ose vendosjes së grave në një pozitë me paga më të ulëta).  

Edukimi parashkollor është njëlloj i qasshëm për çdo fëmijë. Është e rëndësishme të theksohet 

se pavarësisht faktit se ka shumë fëmijë në disa kopshte fëmijësh, asnjë fëmijë, prindërit e të 

cilit dëshirojnë ta dërgojnë në kopsht fëmijësh, nuk refuzohet. Nga viti 2019 ka edhe 

rekomandim nga Ministria e Arsimit që të gjithë fëmijët të regjistrohen në institucionet 

parashkollore. Programet e edukimit parashkollor janë falas në institucionet publike, ndërsa 

prindërit paguajnë një shumë mujore prej rreth 40 eurosh për shpenzimet e shujtave në 

programin fillor gjithë ditor. Prindërit nga familjet në nevojë (shfrytëzuesit e përfitimeve 

sociale) nuk duhet të paguajnë për ushqim. Nga numri i përgjithshëm i fëmijëve të grup moshës 

0-6 vjeç, 33,2% sish ndjekin institucionet parashkollore. Megjithatë, përfshirja e fëmijëve 

ndryshon nëpër komuna, dhe përfshirja është më e lartë në komunat në jug të vendit që kanë 
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nivele më të larta të zhvillimit ekonomik. Përveç kësaj, shumë prej kopshteve të fëmijëve 

funksionojnë mbi kapacitetin e tyre të plotë në rajonet qendrore dhe jugore.  

Qëndrimi i zgjatur është krijuar në përgjigje të nevojave të prindërve që punojnë, të cilët nuk 

kanë mundësi të tjera për t'u kujdesur për fëmijët e tyre, pasi obligimet shkollore të fëmijëve 

janë më të shkurtra se orët e punës së prindërve. Në vitin 2013 Byroja për Shërbime Arsimore 

hartoi programin “Tubimi paradites dhe qëndrimi i zgjatur i nxënësve”. Programi është futur 

në modelin e një shkolle fillore në Podgoricë, e cila e zbaton këtë program për një kohë të gjatë, 

që nga viti 1961. Megjithatë, disa institucione, si Qendra e Resurseve Edukative “1. Juni”, 

organizon një qëndrim të zgjatur për të gjithë nxënësit nga Podgorica deri në 15 vjeç.  

Në vitin 2018, 30 nga 163 organizuan qëndrimin e zgjatur në shkollat fillore në Mal të Zi. Në 

vitin 2019, disa shkolla të mbipopulluara në Podgoricë nuk kishin mundësi të organizonin 

qëndrim të zgjatur për nxënësit e klasës së parë. Nëse ata kishin nevojë për një qëndrim të 

zgjatur për shkak të punës së prindërve të tyre, prindërit detyroheshin t'i regjistronin nxënësit 

në një qëndrim të zgjatur privat, i cili është më i shtrenjtë.  

FAKTORËT SOCIAL QË NDIKOJNË DHE NDËRHYJNË NË PJESËMARRJEN 

AKTIVE TË GRAVE NË TREGUN E PUNËS  

Megjithëse ekziston një kornizë e mirë institucionale dhe legjislative për mbrojtjen dhe 

promovimin e të drejtave të njeriut, të dhënat tregojnë se gratë ende janë të ekspozuara ndaj 

margjinalizimit dhe diskriminimit social në Mal të Zi. Vëzhguar nga aspekti formal-juridik, 

gratë dhe burrat në Mal të Zi kanë të drejta të barabarta në fillimin e punës, në realizimin e 

sigurimeve shoqërore, në të ardhura, arsimim. Megjithatë, treguesit objektivë tregojnë se 

gjendja e përgjithshme socio-ekonomike e grave është dukshëm më e keqe në raport me burrat 

dhe se ka një hendek të thellë mes parimeve të shpallura dhe praktikave konkrete në zbatimin 

e politikave. Sipas të dhënave të MONSTAT, potenciali i plotë ekonomik i grave nuk është 

arritur ende në Mal të Zi. Më pak se 10% e kompanive janë në pronësi të grave, gratë fitojnë 

rreth 14% më pak se burrat për të njëjtin lloj biznesi dhe kanë mungesë pranie në pozita 

drejtuese në sektorin publik dhe privat. Krahasuar me burrat, pavarësisht progresit të dukshëm 

dhe ndryshimeve pozitive që kanë ndodhur vitet e fundit, gratë ende përfaqësojnë një pakicë 

në jetën sociale, ekonomike dhe politike. 

Sipas Raportit të Barazisë Gjinore 2019 (UNDP, 2019),102 stereotipet, këndvështrimi patriarkal 

dhe mungesa e hapjes ndaj diversitetit janë shumë të forta në Mal të Zi. Gratë ende nuk kanë 

mundësi të barabarta për të kontribuar në zhvillimin politik, ekonomik, social dhe kulturor dhe 

si rrjedhojë për të përfituar nga këto mundësi. Përkundër faktit se gjithnjë e më shumë gra janë 

me arsim të lartë dhe pjesëmarrja e tyre në tregun e punës po rritet, ende në masë të madhe 

gratë dominohen në numra nga burrat në pozitat e përgjegjësisë në politikë dhe biznes, 

veçanërisht në pozitat e nivelit më të lartë. Sipas Entit të Statistikave të Malit të Zi, në vitin 

2019 vetëm 9.8% e grave të punësuara ishin të vetëpunësuara, që është më shumë se dy herë 

më e ulët se burrat (24.5%). Në përgjithësi, mungesa e e vendeve të punës në dispozicion, 

ndikon në aftësinë e grave për të fituar pensione.  

Në një raport të viteve 2005/2006 nga Zyra për Barazi Gjinore, ekspertët gjinorë besojnë se 

diskriminimi gjinor ndodh në vetë procesin arsimor duke favorizuar “cilësitë mashkullore” dhe 

duke minimizuar cilësitë “femërore”, pasi procesi arsimor është i përshtatur për burrat. 

                                                             
102 UNDP (2020). Kufiri tjetër: Zhvillimi Njerëzor dhe Antropoceni, Mali i Zi, gjendet në https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-
Profiles/MNE.pdf 

https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/MNE.pdf
https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/MNE.pdf
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Marrëdhëniet patriarkale që janë ende të pranishme dhe të rrënjosura thellë në Mal të Zi, e 

formësojnë fuqishëm shoqërinë tonë dhe janë shumë të theksuara, dhe gjeneruesit e një gjendje 

të tillë janë burrat dhe gratë. Pikëpamja tradicionale e burrave dhe grave, në të cilën burrat 

favorizohen gati në çdo aspekt, ka pasojë të drejtpërdrejtë në pozitën e gruas në tregun e punës. 

Ajo çon në ndarjen horizontale të profesioneve, siç është ndarja në profesione për meshkuj dhe 

femra. Anketa “Dallimet gjinore në të ardhurat personale dhe në të ardhurat, e kryer në dhjetor 

të vitit 2010 për Lëvizjen Evropiane në Mal të Zi, tregon se burrat dhe gratë, si popullata e 

përgjithshme, ashtu edhe punëdhënësit i perceptojnë gratë si gjininë më të dobët, gjë që shpesh 

është faktor që ndikon në punësueshmërinë e grave në pozita më të larta të cilat paguhen më 

mirë.  

Pabarazitë ndërmjet grave dhe burrave përcaktohen kryesisht nga perceptimi i fatit biologjik 

të një gruaje për të qenë nënë, dhe më pas nga konstruktet sociale që lidhen me rolin e nënës. 

Roli i nënës është parësor (shpesh i vetmi i dukshëm) dhe përmes prizmit të mëmësisë 

vëzhgohen dhe analizohen të gjitha rolet e tjera të gruas, mundësitë dhe këndvështrimet e saj, 

por mbi të gjitha obligimet e saj. Është mospërputhja në shpërndarjen e përgjegjësive familjare 

dhe shtëpiake ndërmjet burrave dhe grave, si babai dhe nëna, ajo që kryesisht i shkakton të 

gjitha dallimet e tjera ndërmjet tyre: mundësi të ndryshme në tregun e punës, pozita të 

ndryshme në shoqëri, dallime në shpërndarjen e pushtetit dhe reputacionin. Një raport i 

UNDP-së i titulluar “Kontributi i grave në ekonominë e Malit të Zi” vlerëson se puna e grave në 

punë të papaguar dhe në kujdesin shtëpiak është 92% më e lartë se e burrave. Vlera monetare 

e një pune dhe një kujdesi të tillë parashihej të ishte 122 milionë euro gjatë tre muajve të 

pandemisë Covid-19 nga prilli deri në qershor të vitit 2020. Gjersa 11% e grave deklaruan se 

zakonisht nuk bëjnë punë shtëpie, pjesa e burrave që raportuan të njëjtën gjë është 42%. Në 

kontekstin e arritjeve profesionale të grave dhe aktivitetit të punës, karrierë e suksesshme dhe 

familje e qëndrueshme shpesh shihen në mënyrë të dikotomike, ku njëra gjini e përjashton 

tjetrën. Prandaj, shumica e grave nuk e shohin gjininë e tyre si të diskriminuar, por e 

konsiderojnë këtë pozitë si të zgjedhur me vetëdije. Gratë martohen më herët se burrat, dhe më 

herët i lindin fëmijët (me burrat), gjë që në një numër të konsiderueshëm rastesh paraqet një 

pikë kthese në karrierën profesionale të gruas, pasi në këto situata ato marrin rolin tradicional 

të nënës dhe bëjnë një shkëputje nga karriera e tyre. Kur të rikthehen në punë, ato duhet ta 

arrijnë konkurrencën, e cila tani kishte edhe një ose dy vjet për t'u përmirësuar dhe avancuar.  

Nga ana tjetër, burrat e së njëjtës moshë ndërtojnë karrierë, hyjnë në tregun e punës ose kanë 

kohë të lirë, të “pa ngarkuar” nga përgjegjësitë shtëpiake dhe familjare që kryhen në emër të 

tyre qoftë nga bashkëshortet apo nënat e tyre (gratë të tjera). Rezultatet e Anketës së Fuqisë 

Punëtore të kryer nga Monstat në vitin 2012 tregojnë se rreth 90% e të gjithë njerëzve që e cekin 

kujdesin ndaj fëmijëve ose të rriturve të lënë pas dore janë gra. Qëndrimi është gati identik me 

ata që cekin si arsye detyrime të tjera personale apo familjare. Një studim i kryer nga Lëvizja 

Evropiane në Mal të Zi tregon se forca e “patriarkatit privat”, e cila shihet qartë në të njëjtin 

studim, paralajmëron nevojën e veprimit sistematik dhe të përhershëm të të gjithë aktorëve 

shoqërorë me qëllim ndryshimin e stereotipeve mbizotëruese për rolet gjinore. Më saktësisht, 

do të thotë se politikat publike duhet të marrin parasysh pozitat e ndryshme të grave dhe 

burrave në këto sfera dhe të krijojnë politika që të inkurajojnë pjesëmarrjen më të barabartë të 

grave dhe burrave në të gjitha sferat.  

Hulumtimi që ne kemi kryer tregoi se pengesa kryesore për punësimin e grave në Mal të Zi 

është se punëdhënësit nuk vlerësojnë aftësitë dhe kualifikimet e tyre, të punonjësve potenciale 

(grave). Më tej, nepotizmi është i pranishëm dhe përfshin punësimin e të afërmve, punësimin 

përmes rekomandimeve të fqinjëve, kumbarëve, ose thënë ndryshe, siç themi ne në Mal të Zi, 
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punësimin nëpërmjet “lidhjeve”. Të anketuarit deklarojnë se edhe nëse kanë aplikuar për punë 

për të cilat ata/ato janë të trajnuar (për punë në një butik me arsim të lartë), nuk do të 

pranoheshin nëse nuk “kishin lidhje”. Të anketuarit gjithashtu deklaruan se pavarësisht se kanë 

pasur mbështetjen e familjes gjatë punësimit, të gjithë janë përgjigjur se ishte e vështirë për ta 

që ta ruanin një ekuilibër mes familjes dhe punës. Një grua, pavarësisht punës, pritet të 

vazhdojë t’i kryejë të gjitha obligimet që lidhen me shtëpinë, gjë që shpesh çon në “stërlodhje”.  

Sa i përket lidhjes ndërmjet pavarësisë ekonomike dhe fuqisë vendim-marrëse për gratë, 

respondentja deklaroi se në fakt pavarësia më e madhe ekonomike në kontekstin tonë kulturor 

nuk u jep grave fuqi më të madhe vendim-marrëse, sepse ato besojnë se gratë janë gjithmonë 

në një mënyrë të caktuar “të varura”. Të tjerat thanë se pavarësia financiare u jep atyre më 

shumë liri dhe kësisoj më shumë fuqi vendim-marrëse, kështu që ato mund të thonë 'jo' më 

shpesh. Sipas të anketuarve tanë, disa gra nuk përfshihen asnjëherë në tregun e punës për 

shkak se nuk kanë mbështetje (nuk kanë “me kë t'i lënë fëmijët”, obligimet në shtëpi janë shumë 

të mëdha) nga familja apo nga institucionet publike.  

Problemet kryesore me të cilat përballen organizatat që luftojnë për një shoqëri të fortë civile, 

si sindikatat, mediat, organizatat dhe institucionet, ndërkohë që mbrojnë fuqizimin ekonomik 

të grave, janë tradicionalisht institucionet patriarkale. Statistikat tregojnë se gratë nuk kanë të 

njëjtën qasje në resurse si burrat. Pabarazia gjinore në Mal të Zi është më e dukshme në tregun 

e punës. Modelet dhe traditat patriarkale, si, se vendi i gruas është në shtëpi dhe se ajo i bën 

punët e shtëpisë, ndërsa burri duhet të punojë dhe të fitojë para, janë shembujt kryesorë të 

pabarazisë gjinore. Shoqata e Prindërve thekson se pengesa më e madhe për gratë janë 

përgjegjësitë konkurruese mes prindërimit dhe punësimit, pikërisht për shkak të stereotipit se 

gruaja duhet të mbikëqyrë shtëpinë dhe rritjen e fëmijëve.  

Hulumtimet dhe analizat paraprake dhe bazike të kryera nga institucionet në Mal të Zi kanë 

treguar se stereotipet janë shkaku kryesor i pabarazisë gjinore. Gjegjësisht, në studimin e 

Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave, të intervistuarit kanë deklaruar se ekziston 

një kornizë e mirë legjislative, por problem është zbatimi i ligjeve dhe i politikave. Ndonëse 

ekzistojnë norma adekuate ligjore, sistemit i mungon zhvillimi i mjaftueshëm dhe nuk është në 

gjendje të sigurojë mbrojtje efektive kundër diskriminimit. Institucionet që morën pjesë në 

hulumtim, deklarojnë se nuk ka vullnet politik për zgjidhjen e çështjes së pabarazisë gjinore. 

Shoqata e Prindërve thekson se mosbesimi në institucionet e sistemit politik është pengesa 

kryesore për gratë për të kërkuar ndihmë nëse përballen me diskriminim gjatë punësimit ose 

në vendin e punës dhe kështu ky problem është i rrënjosur thellë në shoqërinë malazeze. Në 

mesin e fushave kryesore ku duhet të ndërhyhet është arsimi, pavarësisht se duhet punë edhe 

në fusha të tjera. Sektori civil nuk ka kapacitete të mjaftueshme, nuk ka resurse të mjaftueshme 

financiare, resurset e tyre njerëzore dhe teknike janë shumë të vogla për t'u marrë veçmas me 

çështjet e barazisë gjinore. Rritja e ndërgjegjësimit se paragjykimet janë ende të pranishme dhe 

ndryshimi i ndërgjegjësimit të profesionistëve, si dhe të publikut, është me rëndësi vendimtare 

në luftën kundër pabarazisë gjinore. Sipas institucioneve që kanë marrë pjesë në hulumtim, ka 

mungesë koordinimi të mekanizmave në mbështetje të grave. Prandaj, bashkëpunimi duhet të 

theksojë një qasje shumë-sektoriale dhe shumëdimensionale. Për më tepër, ne duhet të 

zhvillojmë programe të fuqishme trajnimi. Edhe pse në të kaluarën janë bërë ndryshime, është 

e nevojshme të vazhdohet përmirësimi i Ligjit të Punës, duke u fokusuar në lejen prindërore 

dhe Ligjin për Sigurimet Shëndetësore.  

Hulumtimi ynë kishte dy target grupe: 1) “gratë qytetare të zakonshme” dhe “gratë nga 

institucionet” të cilat ne i intervistuam për të parë të tablonë e plotë, ose për ta thënë në mënyrë 
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metaforike, “të dyja anët e medaljes”. Kur bëhet fjalë për gratë nga institucionet, në hulumtim 

kanë marrë pjesë gra nga: OJQ-ja Shoqata e Prindërve, Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe 

të Pakicave, si dhe Zyra e Punësimit. Me informatat që mblodhëm nga të dy fokus grupet, 

arritëm në përfundimin se problemi i diskriminimit ndaj grave në tregun e punës në Mal të Zi 

është ende mjaft i theksuar. Arsyet kryesore për këtë janë fakti se rolet tradicionale shoqërore 

dhe stereotipet gjinore në Mal të Zi vazhdojnë jo vetëm brenda familjes por edhe në fushën e 

punësimit. Përqindja e lartë e varfërisë, papunësia dhe mungesa e mbrojtjes sociale në punë 

janë vetëm disa nga faktorët që ndikojnë që gratë të mbeten në margjinat e vendeve të punës 

me pagë të ulët dhe të përjetojnë forma të ndryshme të diskriminimit. Si format më të 

zakonshme të diskriminimit ndaj grave, të intervistuarat deklaruan se punëdhënësi do ta marrë 

në punë një burrë dhe jo një grua, dhe se një grua do të përparojë më ngadalë në karrierë dhe 

se paga e saj, si rregull, do të jetë më e ulët se ajo e një burri. Për më tepër, mosha është një 

faktor shumë më kufizues për gratë sesa për burrat. Një fakt tjetër shkatërrues është se gratë 

shtatzëna janë disa nga më të cenueshmet ekonomikisht. Domethënë, ato nuk kanë të drejta 

dhe nuk kanë zgjidhje, sepse “nënkuptohet” duhet të zgjedhin mes punës dhe familjes së tyre. 

Në të gjitha rastet e cekura, janë shkelur Ligji i Punës, Ligji për Barazi Gjinore, dhe Ligjin për 

Ndalimin e Diskriminimit. Megjithatë, siç u konstatua nga biseda me “gratë nga institucionet”, 

diskriminimi ndaj grave shpeshherë është i vështirë për t'u njohur dhe akoma më i vështirë për 

t'u sanksionuar, andaj si rrjedhojë Mali i Zi ende nuk ka pasur asnjë rast të ndjekur penalisht 

në këtë fushë. 
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME  

Ky studim i marrëdhënieve gjinore në Mal të Zi ilustron faktin se pavarësisht se ka pasur 

përmirësime në pozitën sociale të grave gjatë dekadës së fundit, gratë ende dëmtohen rëndë 

nga stereotipet dhe mënyra tradicionale e të menduarit për rolin e tyre në shoqëri.  

Rrjedhimisht, gratë ende kryejnë shumicën e punëve të papaguara dhe të kujdesit në shtëpi. 

Por gratë po përbëjnë gjithnjë e më shumë një pjesë të konsiderueshme të fuqisë punëtore. Në 

disa sektorë, gratë po përballen me pengesa në punësim në formën e pagave më të ulëta dhe 

trajtimit të ndryshëm nga burrat. Përveç kësaj, sistemi politik e neglizhon përfshirjen e grave 

në tregun e punës. Për më tepër, sistemi arsimor ende nuk ofron qëndrim të zgjatur për fëmijët 

e shkollës, ndërsa sistemi i kujdesit për të moshuarit nuk është zhvilluar. Ndonëse ligji i Punës 

ofron mundësinë për leje prindërore, kjo leje shfrytëzohet kryesisht nga gratë. Ka nevojë për 

edukim për rolin e baballarëve në prindërim dhe përkujdesje. E gjithë kjo sugjeron se për të 

arritur trajtim të barabartë të grave në tregun e punës, do të duhej përpjekje sistematike e 

shumë palëve në nivele të ndryshme. 

Disa nga rekomandimet për punën e mëtejme janë: 

 Hulumtimi i vazhdueshëm i pozitës së gruas në tregun e punës, sidomos për çështje si 
hendeku gjinor i pagave, puna e papaguar dhe kujdesi, dhe pengesat e tjera kryesore për 
integrimin e mëtejmë të grave në tregun e punës, 

 Vazhdimi i përmirësimit të legjislacionit të punës dhe atij të shëndetësisë, p.sh. përfitimi i 
pushimit të lehonisë varet nga koha e punësimit, që është po ashtu pjesë e legjislacionit që 
mund të ndryshojë në periudhën e ardhshme. 

 Mbështetja sistematike e regjistrimit të grave në tregun e punës përmes rritjes së besimit në 
institucione, 

 Krijimi i institucioneve mbështetëse si qëndrime të zgjatura publike të organizuara mirë për 
fëmijët e shkollës, 

 Krijimi i shërbimeve të tjera si praktikat promovuese pozitive në publik si përfshirja më e 
fortë e baballarëve në kujdesin ndaj fëmijëve. 
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SERBIA 

HYRJE 

Pabarazia gjinore ekziston në të gjitha shoqëritë sot, përfshirë Serbinë, dhe i ka rrënjët në 

strukturën sociale dhe ndarjen tradicionale të punës. Zgjidhja e çështjes së pabarazisë gjinore 

është e lidhur pazgjidhshmërisht me progresin ekonomik, kohezionin social dhe avancimin 

demokratik, duke demonstruar rëndësinë dhe vlerën e saj. Republika e Serbisë ka bërë 

përparim në barazinë gjinore gjatë disa dekadave të fundit për shkak të legjislacionit, 

përfshirjes së perspektivës gjinore në politikat e tjera, si dhe hartimit të masave specifike për 

zhvillimin e grave. Megjithatë, diskriminimi gjinor vazhdon me ngulm në shumë fusha, e 

sidomos në tregun e punës. Ajo manifestohet me pozitën e pafavorshme të grave në tregun e 

punës. Në njërën anë, pjesëmarrja e tyre në fuqinë punëtore është e ulët. Nga ana tjetër, forma 

të ndryshme të diskriminimit në vendin e punës, rolet gjinore në familje dhe vështirësitë në 

balancimin e jetës private dhe profesionale janë identifikuar specifikisht si pengesa për hyrje 

në tregun e punës. Në këtë raport bëhet përpjekje që të përfshihen gjetjet nga analiza e kornizës 

normative, si dhe gjetjet nga grupet e fokusit me popullatën e përgjithshme dhe palët e 

interesuara përkatëse, si dhe nëpërmjet intervistave të thelluara me palët e interesuara 

përkatëse. 

GJENDJA E PJESËMARRJES SË GRAVE NË TREGUN E PUNËS 

Sipas matjes vjetore nga Forumi Ekonomik Botëror të Indeksit Global të Hendekut Gjinor 

(GGGI)103 nga viti 2022, Serbia renditet e 23-ta nga gjithsej 146 vende. Ky indeks llogaritet si 

shuma e rezultateve nga nën-indekset e mëposhtme: pjesëmarrja ekonomike dhe mundësitë, 

niveli i arsimimit, shëndeti dhe mbijetesa, si dhe fuqizimi politik. Raporti i Entit të Statistikave 

të Republikës së Serbisë nga viti 2020104 tregon se 51% e popullsisë së përgjithshme në Serbi 

janë gra. Hulumtimi i Agjencisë Kombëtare të Punësimit në vitin 2021, vërteton se nga numri 

i përgjithshëm i popullsisë së punësuar, gratë përbëjnë 56%, krahasuar me burra të punësuar, 

me 267.589 gra të papuna të regjistruara zyrtarisht, krahasuar me 209.975 burra të regjistruar 

si të papunë. Shkalla e punësimit të personave të moshës 15 vjeç e lart arriti në 49.3%, 57.1% te 

burrat dhe 42.0% te gratë.  

Figura 15. Popullsia e moshës 15+ në Serbi 

 

Në tremujorin e parë të vitit 2022, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2021, papunësia 

është ulur me 58,000 persona (14,5%), kryesisht në kategorinë e moshës së popullsisë 15-44 

vjeç, ku numri i të papunëve është ulur me 40,500, dhe në popullsia me arsim të mesëm dhe të 

lartë ku numri i të papunëve u ul me 58.500 në një vit.105 Në tremujorin e parë të vitit 2022, 

                                                             
103 Forumi Ekonomik Botëror (WEF), 2022, Indeksi Global i Hendekut Gjinor, 10 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf , qasur më 13/07/2022, 11.11. 
104 Enti i  Statistikave i Republikës së Serbisë, 2022 
http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/ , qasur më 11/07/2022, 13.19  
105 Enti statistikor i Republikës së Serbisë, 2022, Anketa e fuqisë punëtore 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/PdfE/G20221136.pdf , qasur më 13/07/2022 11.51 
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(Pa)Fuqia ekonomike e grave në tregun e punës në ballkanin perëndimor 

___ 

 

___ 

60 

shkalla e papunësisë për meshkujt e moshës 15 deri në 24 vjeç ishte 25,1%, ndërsa në popullsinë 

e femrave të së njëjtës moshë, ishte 34,7%. Shkalla e aktivitetit të personave 15 vjeç e lart në 

tremujorin e parë 2022 ishte 55,2% dhe shkalla e aktivitetit te burrat dhe gratë ishin 

përkatësisht 63,8% dhe 47,2%. Shkalla e papunësisë së personave 15 vjeç e lart arriti në 

10.6%, konkretisht 10.5% për burrat dhe 10.8% për gratë.106 Nga numri i përgjithshëm, 77,433 

persona janë të angazhuar në masa aktive të politikës së punësimit për kategorinë e personave 

që janë ‘të vështirë për t'u punësuar’ në raportin e Agjencisë Kombëtare të Punësimit, qershor 

2022, nga të cilët 44,554 janë gra (58%). 

 

Sa i përket pozitës së gruas në ekonomitë bujqësore familjare, të dhënat nga Enti i Statistikave 

të Republikës së Serbisë nga viti 2012107 vërtetojnë se ndonëse gratë përbëjnë shumicën (63%) 

të fuqisë punëtore në ekonomitë bujqësore familjare, vetëm 17% e grave janë “pronare” zyrtare 

të ekonomive bujqësore familjare. Referuar pagës mesatare mujore për personat e punësuar 

nga 45-64 vjeç, sipas studimit të vitit 2018108, paga mesatare mujore ishte 36,021 RSD për gratë 

dhe 42,352 RSD për burrat. Sa i përket numrit të personave në evidencën e Qendrës për Punë 

Sociale nga viti 2020109, 10% e numrit të përgjithshëm të popullsisë janë përfitues të sistemit të 

mbrojtjes sociale, nga të cilët 53% janë gra.  

INFRASTRUKTURA LIGJORE NË REPUBLIKËN E SERBISË  

Kjo pjesë e hulumtimit fokusohet në atë se si korniza ligjore e Serbisë ndikon në trajtimin e 

grave në tregun e punës. 

Republika e Serbisë, si anëtare e Kombeve të Bashkuara, pranoi obligimin që të respektojë dhe 

zbatojë obligimet që dalin nga dokumentet e këtyre organizatave ndërkombëtare, si dhe 

konfirmoi dhe publikoi traktatet për të drejtat e njeriut dhe rregullat përgjithësisht të pranuara 

të së drejtës ndërkombëtare. Disa nga dokumentet më të rëndësishme ndërkombëtare që 

përcaktojnë obligimet ligjore të Serbisë sa i përket të drejtave të grave në punë janë të 

garantuara nga një sërë instrumentesh ndërkombëtare si - Konventa e Kombeve të Bashkuara 

për Eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave dhe Konventa e Organizatës 

Ndërkombëtare të Punës nr. 100, 111, 156 dhe 183. Dokumente të tjera të rëndësishme që 

                                                             
106 Po aty. 
107 Enti i Statistikave i Republikës së Serbisë, 2022, 
http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/ , qasur më 11/07/2022, 13.19 
108 Žene na prekretnici, 2019, Položaj žena na tržištu rada, 33 
http://www.zenenaprekretnici.org/wp-content/uploads/2019/11/Polozaj-zena-na-trzistu-rada_FINAL-1.pdf , qasur më 11/07/2022, 16.38 
109 Po aty. 
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ndikojnë në Serbi janë Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Deklarata e Pekinit dhe 

Platforma për Veprim, Komentet përmbyllëse të Komitetit të KEGJFDG-së, Karta Evropiane 

për Barazinë Gjinore në Nivel Lokal, Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 

Themelore të Njeriut, Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike, Konventa e 

Stambollit. 

KORNIZA LIGJORE E REPUBLIKËS SË SERBISË 

Rregulloret e legjislacionit shtetëror të Republikës së Serbisë, të cilat përcaktojnë kornizën 

ligjore për gratë në tregun e punës janë: 

Kushtetuta e Republikës së Serbisë ofron kornizën e përgjithshme për parimet e barazisë 

gjinore dhe ndalimin e diskriminimit. Neni 15, garanton barazinë gjinore dhe e obligon shtetin 

të hartojë një “politika të mundësive të barabarta”, ndërsa neni 21 vendos bazën për ndalimin 

e diskriminimit. Sipas nenit 60, të gjithë kanë qasje në të gjitha vendet e punës në rrethana të 

barabarta.110 

Ligji i Punës artikulon se të drejtat e grave mbrohen me dispozita që ndalojnë diskriminimin 

dhe ofrojnë mbrojtje për lehoninë, pushimin e lehonisë dhe pushimin për kujdesin ndaj 

fëmijëve. Ky ligj ndalon diskriminimin e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë ndaj punëkërkuesve, si 

dhe punonjësve, pa marrë parasysh statusin e gjinisë, lindjes, gjuhës, racës, ngjyrës së lëkurës, 

moshës, shtatzanisë, gjendjen martesore, etj.111 

Ligji për Ndalimin e Diskriminimit sipas nenit 16 nuk e rregullon drejtpërdrejt  çështjen 

e diskriminimit ndaj grave në tregun e punës, por ai përmban një ndalim të gjerë të 

diskriminimit ndaj të gjithë personave që marrin pjesë në procesin e punës, pavarësisht bazës 

ligjore.112 

Ligji për Barazi Gjinore ua ndalon punëdhënësve që të diskriminojnë në bazë të seksit ose 

gjinisë në lidhje me kushtet për punësim dhe përzgjedhjen e kandidatëve për kryerjen e një 

pune të caktuar, kushtet e punës dhe të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës, aftësimi 

profesional dhe arsimimi shtesë, avancimi në vendin e punës, si dhe ndërprerjen e kontratës së 

punës.113 Ajo që është veçanërisht e rëndësishme është se ky ligj i ndalon ngacmimet, 

ngacmimet seksuale dhe shantazhet seksuale në vendin e punës ose që lidhen me punën të 

bazuara në gjini, si dhe ndalon pabarazisë gjinore gjatë pushimeve për shkak të shtatzënisë, 

pushimit të lehonisë, pushimit për shkak të kujdesit ndaj fëmijës dhe pushimit për përkujdesje 

të veçantë ndaj fëmijës.114  

Ligji për Punësimin dhe Sigurimet e Papunësisë njeh ndalimin e diskriminimit, 

panshmërinë në punësim dhe barazinë gjinore. Megjithatë, ky ligj në asnjë dispozitë nuk e ka 

trajtuar drejtpërdrejt pozitën e gruas në tregun e punës. 

Ligji për Parandalimin e Dhunës në Punë thotë se çdo formë e keqpërdorimit në punë 

dhe që lidhet me punën, si dhe abuzimi me të drejtën për mbrojtje nga abuzimi është i ndaluar. 

Ligji për Mbështetje Financiare për Familjet me Fëmijë nuk ka arritur të rregullojë 

pozitën e grave ndërmarrëse për të kompensuar të ardhurat e grave ndërmarrëse me të gjitha 

kontributet, si dhe për gratë gjatë shtatzënisë dhe pas lindjes së fëmijës. 

                                                             
110 Kushtetuta e Republikës së Serbisë, https://www.paragraf.rs/propisi/ustav_republike_srbije.html  
111 Ligji i Punës https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_radu.html  
112 Ligji për Ndalimin e Diskriminimit, neni 16 https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zabrani_diskriminacije.html 
113 Ligji për Barazinë Gjinore https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti.html  
114 Ligji për Barazinë Gjinore https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti.html 

https://www.paragraf.rs/propisi/ustav_republike_srbije.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_radu.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zabrani_diskriminacije.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti.html
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Ligji për Agjencinë e Biznesit i rregullon të drejtat dhe obligimet e punëtorëve të cilët 

lidhin kontratë pune me agjencinë e punësimit të përkohshëm me qëllim të caktimit të punës 

së përkohshme tek punëdhënësi përfitues.115 Mirëpo, ky ligj e dëmton deri diku progresin e 

pozitës jo vetëm të grave, por të të gjithë punëtorëve, gjë që ishte arritur përmes Ligjit për 

Barazi Gjinore dhe Ligjit për Ndalimin e Diskriminimit. Ka pasur raste kur punonjësit nuk e 

dinë se kush është punëdhënësi i tyre, sepse ata punojnë përmes një agjencie, dhe kështu nuk 

e dinë se kujt t'i drejtohen për t’i mbrojtur të drejtat e tyre. 

STRATEGJITË  

Përveç rregulloreve të lartcekura, dokumentet strategjike që në segmentet e tyre individuale 

lidhen me pozitën e gruas në tregun e punës janë: 

Strategjia e punësimit në Republikën e Serbisë për vitet 2021-2026 përfshin 

perspektivën gjinore duke përcaktuar teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit si një 

fushë të mundshme për rritjen e punësimit të grave, ndërmarrësinë e grave, sidomos për gratë 

me kualifikime të ulëta që kryejnë punë shtëpiake/stafi ndihmës me kohëzgjatje të kufizuar 

(disa ditë në muaj). 

Plani i veprimit 2021-2023 për zbatimin e strategjisë së punësimit në Republikën 

e Serbisë për periudhën prej 2021 deri në 2026 njeh masat e mëposhtme për 

përmirësimin e pozitave të kërkimit të punës nga ana e grave: përfshirjen e grave nga grupet e 

cenueshme në masat e sigurimeve shoqërore, analiza e parakushteve për balancimin e punës 

dhe jetës familjare dhe zbatimin e masave të veçanta për aktivizimin dhe inkurajimin e 

punësimit të grave joaktive në zonat e pazhvilluara dhe të shkatërruara (fushatë informuese, 

karvane punësimi, etj.).116 

Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021-2030 veçon si synim të veçantë: 

Zvogëlimin e hendekut gjinor në ekonomi, shkencë dhe arsim si parakusht dhe nxitje për 

zhvillimin socio-ekonomik të shoqërisë .  

Plani i veprimit për zbatimin e strategjisë për barazi gjinore për 2021-2030 ende 

nuk është miratuar. Plani i veprimit pritet të miratohet në mbledhjen e parë të qeverisë së re. 

KORNIZA INSTITUCIONALE 

Disa institucione të rëndësishme që po punojnë në promovimin e barazisë gjinore dhe forcimin 

e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës në Republikën e Serbisë janë: 

Trupi Koordinues për Barazi Gjinore është themeluar nga Qeveria e Republikës së 

Serbisë më 30 tetor 2014. Kontribut i rëndësishëm i këtij organi është inicimi i Indeksit të 

Barazisë Gjinore, që u prezantua në vitin 2016 në Serbi. Në vitin 2019, puna e trupit kordinues 

u përqendrua në futjen e perspektivës gjinore në politikat publike, veçanërisht përmes 

buxhetimit të përgjegjshëm nga aspekti gjinor dhe krijimit të analizave gjinore sektoriale dhe 

kordinimit të përgatitjes së Planit Kombëtar të Veprimit për arritjen e barazisë gjinore 2019-

2020.117 

                                                             
115 Ligji për Biznesin e Agjencisë https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-agencijskom-zaposljavanju.html  
116 Plani i veprimit për periudhën 2021-2023 për zbatimin e strategjisë së punësimit në Republikën e Serbisë për periudhën 2021-2026 
https://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2021/08/Akcioni_plan_2021- 
2023_za_sprovodjenje_Strategije_zaposljavanja_u_Republici_Srbiji_srpski.pdf  
117 Raport për punën e Trupit Koordinues për Barazi Gjinore të Qeverisë së Republikës së Serbisë për vitin 2019 
https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2021-02/Izvestaj%20o%20radu%20KTRR %202019.pdf  

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-agencijskom-zaposljavanju.html
https://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2021/08/Akcioni_plan_2021-2023_za_sprovodjenje_Strategije_zaposljavanja_u_Republici_Srbiji_srpski.pdf
https://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2021/08/Akcioni_plan_2021-2023_za_sprovodjenje_Strategije_zaposljavanja_u_Republici_Srbiji_srpski.pdf
https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2021-02/Izvestaj%20o%20radu%20KTRR%202019.pdf
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Instituti Krahinor për Barazi Gjinore i fokusoi përpjekjet e tij në vitin 2021 në tri 

aktivitete programore: programim, stimuj dhe hulumtim. Si pjesë e programit nxitës u mbajt 

një konkurs për shpërndarjen e granteve për të ndihmuar rritjen dhe afirmimin e 

ndërmarrësisë së grave. 

MEKANIZMI MBROJTËS I BARAZISË 

Nëse kërcënohen disa të drejta të qytetarëve në tregun e punës, qoftë burrë apo grua, ekzistojnë 

disa mekanizma të cilëve ata/ato mund të drejtohen për t’i mbrojtur të drejtat e tyre. 

Raporti i Mbrojtësit të Qytetarëve për vitin 2021 , pavarësisht sugjerimeve të Mbrojtësit 

të Qytetarëve, nënvizohen dispozitat e Ligjit për Mbështetjen Financiare të Familjeve me 

Fëmijë që i referohen kompensimit të të ardhurave të tjera në mënyrë që gratë ndërmarrëse, 

fermere, personat me sigurim bujqësore, si dhe gratë që kryejnë punë të përkohshme dhe të 

herë pas hershme, të jenë në pozitë të barabartë juridike me gratë e punësuara kur ushtrimi i 

të drejtave të tyre gjatë lehonisë nuk ka ndryshuar.118 

Problemi i shkeljes së të drejtave të grave shtatzëna dhe nënave në punë nga punëdhënësit, 

mbetet pjesërisht për shkak të zbatimit të pjesërisht nga autoritetet të rekomandimeve të 

Mbrojtësit të Qytetarëve. Gratë e punësuara u ankuan për kërcënime se do t’u ndërpriteshin 

kontratat e tyre të punës nëse nuk e kryejnë më herët pushimin e lehonisë dhe nuk kthehen në 

punë.119  

Komisioneri për Mbrojtjen e Barazisë ka marrë 99 ankesa në bazë të gjinisë si 

karakteristikë personale.120 Duke pasur parasysh faktin se punësimi për gratë është më i 

vështirë se për burrat, Komisioneri i ka dërguar iniciativa Ministrisë së Punës, Punësimit, 

Veteranëve dhe Çështjeve Sociale, si dhe Shërbimit Kombëtar të Punësimit për hartimin e 

masave të veçanta për një politikë aktive punësimi që ka pikësynim gratë, të cilat është e 

vështirë të punësohen. Ministria e informoi Komisionerin se aktivitete të veçanta në lidhje me 

punësimin e grave janë të shkruara në Planin e Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Punësimit 

në Republikën e Serbisë për vitet 2021-2026.121 

Komisioneri për Mbrojtjen e Barazisë Gjinore veçon si rekomandime për përmirësimin e 

pozitës së grave në tregun e punës: nxitjen e punësimit të grave dhe zhvillimin e ndërmarrësisë 

së grave, arritjen e barazisë sa i përket qasjes në vendet e punës, paga të barabarta dhe kushte 

për avancimin, vazhdimin e mbikëqyrjes intensive inspektuese në punë dhe procedurën e 

punësimit sa i përket shkeljes së mundësive të barabarta për të krijuar marrëdhënie pune ose 

për t’i gëzuar në kushte të barabarta të gjitha të drejtat në fushën e punës. 

FAKTORËT SOCIALË QË NDIKOJNË NË PJESËMARRJEN E GRAVE NË TREGUN 

E PUNËS  

Shumica e të dhënave tregojnë se gratë në Serbi kanë pengesa më të mëdha në krahasim me 

burrat për të hyrë në tregun e punës ose për të rihyrë në tregun e punës. Disa nga shkaqet 

kryesore të papunësisë në mesin e grave në Serbi janë diskriminimi, arsimimi, politikat e 

verbëra/neutrale nga aspekti gjinor, mospërputhja mes arsimit dhe kërkesave të tregut të 

punës, si dhe ekuilibri i jetës private dhe asaj profesionale. 

                                                             
118 Raporti i rregullt vjetor i Avokatit të Popullit për vitin 2021, f. 12 https://www.ombudsman.org.rs/ 
119 Po aty. 112 
120 Raporti i rregullt vjetor i Komisionerit për Mbrojtjen e Barazisë për vitin 2021, f. 158 http://ravnopravnost.gov.rs/rs/izvestaji/ 
121Po aty. 171 

https://www.ombudsman.org.rs/
http://ravnopravnost.gov.rs/rs/izvestaji/
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Janë zhvilluar intervista të thelluara me palë të ndryshme, institucione, ekspertë, OSHC që 

punojnë me gratë, në tregjet e punës ose për fuqizimin ekonomik të grave. Fokus grupi mblodhi 

gjithashtu përfaqësues të institucioneve, ekspertë, përfaqësues të OSHC-ve, të sindikatave, 

përfaqësues të mediave. Përfaqësuesit ishin nga Ministria e Punës, Punësimit, Veteranëve dhe 

Politikës Sociale, Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe e Pakicave dhe Dialogut Social, 

Komisioneri për Mbrojtjen e Barazisë, Shërbimi Kombëtar i Punësimit, Shoqata Serbe e 

Punëdhënësve, Koalicioni i Shoqatës për Zhvillim Ekonomik Solidar, Akademia e Lidershipit 

të Grave, Dega e Sindikatave të Bashkuara “Pavarësia”, Konferenca e Përhershme e Qyteteve 

dhe e Qytezave, Shoqata Gratë në udhëkryq, Këshilli Rinor Kombëtar i Serbisë, Shoqata 

Femplatz dhe Fondacioni Qendra për Demokraci. 

Bazuar në analizën e të dhënave, gjetjet kryesore janë: 

Korniza normative duhet të harmonizohet me të gjitha ligjet dhe politikat në të 

gjitha nivelet. 

Janë miratuar disa ligje dhe rregullore për të lehtësuar dhe ndihmuar problemin e pozitave të 

grave në fuqinë punëtore. Megjithatë, shpesh ligjet dhe rregulloret nuk kanë lidhje dhe, në një 

farë mënyre, janë në kundërshtim me njëra-tjetrën. Të gjitha ligjet dhe strategjitë duhet ta 

njohin dhe pranojnë gjininë si komponent të rëndësishëm për të lehtësuar dhe avancuar 

pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore. Grupi i ligjeve që duhet të ndryshohen ka të bëjë më 

së shumti me Ligjin e Punës, por ka edhe grupe të tjera ligjesh, si Ligji për Agjencinë e Biznesit, 

Ligji për Praktikën e Punës, Ligji për Mbështetjen Financiare ndaj Familjeve, etj. Kërkohet po 

ashtu të ketë bashkëpunime ndër-sektoriale dhe kanale komunikimi ndërmjet ministrive të 

ndryshme që merren ose mbulojnë temën e punësimit të grave. korniza normative është 

komplekse, dhe ka një mospërputhje mes disa ligjeve që janë të rëndësishme për përmirësimin 

e pozitës së grave.  

 
Ligjet për të drejtat e grave në punë duhet të zbatohen më mirë ndërsa shkeljet  e 

këtyre të drejtave duhet sanksionohen. 

Monitorimi i shkeljeve të të drejtave të punëtorëve mbetet në nivel të ulët. Një nga çështjet 

kryesore është se nuk ka dënime për shkeljen e ndonjë ligji apo rregulloreje. Ka numër të 

kufizuar të njerëzve që mund të ofrojnë monitorim të vazhdueshëm të shkeljeve të të drejtave 

të punëtorëve, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për firmat e huaja që operojnë në Serbi. 

Ka shkelje të shumta të rregullave dhe të drejtave themelore të punës që rrallëherë publikohen. 

Gjithashtu, sanksionet për përmbushjen e detyrimeve të kornizës normative nuk shfrytëzohen. 

 

“Bashkëpunimi me shumë sektorë është shumë me rëndësi për arritjen e 

rezultateve. Dialogu social është qenësor.” 

“Edhe nëse doni të raportoni një shkelje të të drejtave themelore të punës, 

asnjëherë nuk e dini nëse Inspektorati i Punës do të reagojë apo nëse 

punëdhënësi do të paguajë ndonjë gjobë për shkeljen e ligjit. Mjafton kaq, ju 

më nuk raportoni asnjë shkelje.” 

“Politikat mund të jenë të mira, por ata që i avokojnë ato nuk u përmbahen 

atyre. Është me rëndësi shumë të madhe që veprimet institucionale ta 

pasqyrojnë këtë.” 
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Gjithashtu, ka shembuj të mirë që duhet të jenë shembuj pozitivë, siç deklaruan:  

 

Stereotipet gjinore tradicionale vazhdojnë të kenë ndikim të konsiderueshëm në 

punësimin e grave duke çuar në diskriminim. 

Stereotipet gjinore vazhdojnë me ngulm në Serbi. Bindja më e zakonshme është se burrat 

dhe gratë duhet të luajnë role të ndryshme, por të paracaktuara, në shoqëri. Supozime të tilla e 

kufizojnë zgjedhjen individuale, duke pasur për pasojë humbjen e talentit dhe mosshfrytëzimin 

e potencialit, boshllëqe në shkathtësi dhe paga më të ulëta për punët që perceptohen si “punë 

e grave”. Stereotipizimi ndikon në atë që bëjnë gratë në shtëpi dhe se si trajtohen ato, gjë që 

ndikon në lëndët që ato zgjedhin në shkollë, duke i kufizuar mundësitë e tyre të ardhshme për 

punë dhe karrierë dhe duke kontribuar në pikëpamjet stereotipizuese në shtëpi. Për më tepër, 

ekziston një shkëputje mes asaj që të rinjtë besojnë se janë punë të përshtatshme për burrat 

dhe gratë dhe zgjedhjeve që ata bëjnë për veten e tyre, që shpesh u përmbahen stereotipeve 

tradicionale. 

Stereotipizimi çon në diskriminim gjinor dhe kur ceket diskriminimi, nga pjesëmarrësit u 

njohën lloje të ndryshme të diskriminimit. 

Diskriminimi në kërkim të vendit të punës – shumica e shpalljeve për punë janë 

diskriminuese (reklama që favorizojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi burrat). Pavarësisht se 

Shërbimi Kombëtar i Punësimit ka një standard për shpalljet e punës, ka një sërë njoftimesh 

pune që janë të njëanshme ndaj grave. Një tjetër pikë e rëndësishme e ngritur gjatë fokus grupit 

ishte fakti se burrat dhe gratë vazhdojnë të trajtohen në mënyrë të pabarabartë në intervistat 

për punë. Në mënyrë tipike, pyetjet në lidhje me punën nuk u bëhen në mënyrë të barabartë 

burrave dhe grave, sidomos pyetjet rreth statusit privat dhe familjar, planet për planifikimin e 

familjes, komentimi i pamjes fizike që u drejtohet grave. 

Diskriminimi në vendin e punës – rregulloret përkitazi me vendin e punës janë 

joadekuate, dhomat përcjellëse, si dhe pajisjet për karakteristikat biologjike dhe fiziologjike të 

grave ka ndikim në kryerjen e detyrave që nuk janë pjesë e përshkrimit të punës. 

Diskriminimi për shkak të shtatzënisë dhe lehonisë – forma më e rëndomtë e 

diskriminimit që u identifikua nga pjesëmarrësit ishte refuzimi për të punësuar një grua që 

është shtatzënë dhe/ose ka fëmijë. Prapëseprapë, kemi raste kur punëdhënësit kërkojnë largim 

automatikisht nga puna në rast shtatzënie gjatë punës ose firmosin një aneks të kontratës së 

tyre të punës ku zotohen se një grua nuk do të lindë fëmijë për një periudhë të caktuar, edhe 

nëse kjo është e ndaluar me ligj. Gjithashtu, ka një sërë rastesh kur gratë janë pushuar nga puna 

për shkak se kanë mbetur shtatzënë ose janë kthyer nga pushimi i lehonisë; shumica e këtyre 

rasteve nuk raportohen për shkak të mungesës së njohurive se si ta bëjnë këtë dhe, më e 

rëndësishmja, për shkak të frikës nga hakmarrja. Në vend se t'i mbështesin gratë pasi të 

kthehen nga pushimi i lehonisë, punëdhënësit shpesh i ndëshkojnë ato duke i transferuar në 

një pozitë me pagë më të ulët. Në këtë mënyrë ngulfatet zhvillimi profesional i grave dhe ato 

pengohen që të avancojnë në pozitat e tyre. 

Diskriminimi në të ardhura, përfitime dhe privilegje të tjera – gratë ende kanë të 

ardhura të pabarabarta, shpërblime, stimuj, etj., si dhe pabarazi në privilegje si shfrytëzimi i 

veturës së kompanisë, telefonit celular, marrja e mëditjeve, etj., në krahasim me burrat. Këto 

“Punëdhënësit e respektojnë Ligjin e Lehonisë –kishim më së paku ankesa atje 

sepse gjobat dhe dënimet janë të rënda.” 
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dallime ndryshojnë varësisht nëse janë kompani evropiane dhe mes ndërmarrjeve private dhe 

atyre publike. 

 

U përmendën disa raste pozitive nga një punëdhënës gjerman: 

 

Gjatë diskutimit u përmendën forma të tjera të diskriminimit, veçanërisht ato që kanë të 

bëjnë me mundësinë e ngritjes në detyrë, dhe kushtet për ngritje në detyrë nuk janë të 

barabarta apo transparente. Mundësitë e zhvillimit profesional janë gjithashtu të pabarabarta, 

ku burrave më shpesh u ofrohen programe të ndryshme ose marrin pjesë në kurse të ndryshme. 

Ngacmimet seksuale, dhuna seksuale dhe shantazhi seksual po ashtu përmenden shpesh si 

forma diskriminimi, siç janë komentet seksuale, fyerjet, shakatë dhe insinuatat nga kolegët, 

pyetjet ose komentet shqetësuese në lidhje me jetën private, pamjen dhe veshjen, si dhe 

kërkesat ose komentet në lidhje me pritjet seksuale si kusht për punësim, transferimi në një 

punë tjetër, ngritja në pozitë dhe rritja e pagave. 

Sfidat kryesore me të cilat përballen gratë kur hyjnë apo rihyjnë në fuqinë 

punëtore janë të ndryshme. 

Pjesëmarrësit ranë dakord se sfidat për gratë që hyjnë në tregun e punës ndryshojnë nga ato 

për gratë që rihyjnë në tregun e punës. 

Gratë që hyjnë për herë të parë në tregun e punës përballen me mungesën e përvojës përkatëse, 

ose janë të mbi-arsimuara për vendin e punës për të cilën kanë aplikuar - duke i detyruar ato 

të pranojnë vende pune që janë nën kualifikimet e tyre arsimore, ka mungesë të njohjes së të 

drejtave të tyre të punës dhe diskriminim, veçanërisht kur bëhet fjalë për planifikimin familjar. 

Fatkeqësisht, komponentët gjinorë nuk njihen ose nuk përmenden në shumicën e programeve 

që synojnë përmirësimin e punësueshmërisë së të rinjve dhe as nuk pranohet se ekziston 

hendeku gjinor në tregun e punës. 

Gratë që po rifuten në fuqinë punëtore përballen me sfida të tilla si mungesa e arsimit, e 

shkathtësive dhe njohurive. Shumica e grave me shkathtësi të ulëta (ato pa arsim ose që kanë 

përfunduar vetëm shkollën fillore) janë të papuna për shkak të mungesës së mundësive për 

punë në tregun e punës. Kjo gjë vazhdon githherë për shkak të mungesës së qendrave të 

kujdesit ditor, e cila krijon një situatë shumë specifike, veçanërisht për nënat vetëushqyese me 

“Në mënyrë tipike, burrat i marrin të gjitha përfitimet dhe privilegjet që në 

njëfarë mënyre janë të rezervuara për burrat.” Kur bëhet fjalë për gratë, ato 

duhet të demonstrojnë përkushtimin e tyre dhe ta fitojnë vetë çdo privilegj 

përmes viteve të punës së palodhshme dhe besimit”. 

“Gratë trajtoheshin në mënyrë të barabartë dhe nuk kishte dallime mes 

burrave dhe grave; ato merrnin të njëjtën pagë për punë me vlerë të 

barabartë, që do të thotë punë në vend pune të njëjtë ose të ngjashëm për sa i 

përket kompleksitetit të punës dhe shkallës së përgjegjësisë, në të njëjtat ose 

në kushte të ngjashme pune dhe me të njëjtin kualifikim profesional”. 

“Sa i përket pagës së barabartë për punën e njëjtë, ndonëse kjo mund të jetë e 

vërtetë në sektorin publik, nuk ka dallim mes burrave dhe grave në sektorin 

privat sepse rezultatet vlerësohen atje dhe gratë mund të fitojnë më shumë 

sepse arrijnë rezultate më të mira në punë. 
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shkathtësi të ulëta dhe gratë që i ndihmojnë anëtarët e tjerë të familjes. Këto gra zakonisht e 

humbin pozitën e tyre në tregun e punës nëse janë joaktive për një periudhë të gjatë kohore. 

Kjo është edhe më e vështirë për grupet e margjinalizuara të grave, si: gratë rome, gratë nga 

zonat rurale dhe gratë me aftësi të kufizuara. 

Vetëpunësimi dhe ndërmarrësia e grave kanë ndikim pozitiv në pozitën e grave 

në tregun e punës, por nuk ka strategji të përgjithshme për t’i adresuar sfidat e 

mundshme. 

Pjesëmarrësit kanë vërejtur se, edhe pse situata është më e mirë për vetëpunësimin e grave, 

gratë kanë më pak gjasa të angazhohen në ndërmarrësi ose në vetëpunësim sesa burrat. Ende 

nuk kemi një pasqyrë të qartë të numrit të përgjithshëm të grave ndërmarrëse sepse disa prej 

tyre janë vetëm pronare në letër. 

Gratë zakonisht janë pronare të bizneseve apo agjencive të vogla dhe ato përballen me një sërë 

sfidash në punë. Më tej, nuk ka qasje sistematike për zgjidhjen e problemeve me të cilat 

ballafaqohen gratë. Ekziston po ashtu keqkuptimi i asaj që përfshin sipërmarrja sociale dhe 

fuqizimi ekonomik i grave , veçanërisht pasi që shumë ndërmarrëse socialë janë gra.  

Gratë kërkojnë një grup specifik të informatave paralajmëruese për kërkesat e nevojshme për 

fillimin e një biznesi dhe ngritjen e financave. Gati një e treta e bizneseve dështojnë brenda vitit 

të parë dhe synimi është të shmanget kjo. 

Ka një numër problemesh me të cilat përballen gratë ndërmarrëse, për shembull: 

 

Nga këndvështrimi i grave ndërmarrëse, kemi një sistem tatimor që nuk është i favorshëm për 

zhvillim, ka vështirësi në balancimin e biznesit dhe të jetës personale, mungesë resursesh 

financiare, ka pak ndikim në ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe ato nuk kanë fuqi për të 

ndikuar tek vendim-marrësit. 

Fuqizimi i grave është qenësor. 

Për të ndryshuar pozitën e gruas në tregun e punës, është i nevojshëm edukimi i grave për të 

drejtat e tyre, si dhe për mundësitë që disponojnë ato që hyjnë ose rihyjnë në tregun e punës. 

Si rezultat i diskutimit ndërmjet palëve të ndryshme pjesëmarrëse në këtë hulumtim, është e 

nevojshme të punohet në aktivizimin e resurseve të fshehura. Kjo do të thotë fuqizim në fusha 

të ndryshme si: vetëbesimi, ndërgjegjësimi për të gjitha mjetet që janë në dispozicion, ndërtimi 

i rrjeteve dhe i kontakteve, riaktivizimi i potencialit dhe i përvojës së grave, arritja e 

shkathtësive të reja dhe njohurive specifike, edukimin e vazhdueshëm dhe/ose punën për para-

kualifikimin, si dhe zhvillimin dhe marketingun e bizneseve të reja për të përmbushur nevojat 

specifike të llojeve të ndryshme të grave. 

Për të adresuar çështjen e pjesëmarrjes së grave në fuqinë punëtore, institucionet dhe palë të 

ndryshme duhet të punojnë së bashku. 

Çështja e pozitës së gruas në tregun e punës nuk kufizohet në një institucion; ajo duhet të 

trajtohet në shkallë më të gjerë nga aktorë të ndryshëm. Zgjidhjet e mundshme po ashtu 

“Gratë e vetëpunësuara pas lindjes marrin kompensim financiar shpesh më të 

ulët se paga, përmes të cilit detyrohen t’i paguajnë kontribute për të mos e 

ndërprerë rrjedhën e viteve të shërbimit. Dhe ato janë me forcat e veta dhe 

nuk kanë të drejta 
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kërkojnë veprim të përbashkët ndërmjet OSHC-ve të ndryshme që merren me këtë temë dhe 

një qasje aktive të medias sa i përket ndërgjegjësimit për problemet ekzistuese në ekonomi. 

Të drejtat e njeriut janë të ngjashme me të drejtat e punës, sepse njerëzit kalojnë afërsisht 50% 

të jetës së tyre në punë. 

Ligji i Punës është i detyrueshëm për të gjithë. 

 

Gjatë diskutimit u theksua se puna dinjitoze është kusht për jetë dinjitoze. 

 

Për të pasur një pasqyrë të përgjithshme të grave në tregun e punës, u organizuan fokus grupe 

shtesë me gra nga popullata e përgjithshme, me gra nga e gjithë Serbia. Shtatë prej tyre vinin 

nga zonat urbane dhe pesë nga zonat rurale. Katër gra ishin të moshës 18-25 vjeç, pesë gra të 

moshës 30-45 vjeç dhe tri gra të moshës 45+. Sa i përket arsimimit, katër gra kishin të 

përfunduar vetëm shkollën e mesme, gjashtë gra ishin me fakultet dhe dy gra kishin diplomë 

master. Gjashtë prej tyre janë të punësuara, tri të papuna, një joaktive dhe një në Byronë e 

Punës prej mbi dhjetë vjetësh. Nga ato që janë të punësuara – një është e vetëpunësuar, tri janë 

të punësuara në sektorin publik, dhe dy janë të punësuara në sektorin privat. 

Problemet kryesore me të cilat përballen gratë kur hyjnë dhe aplikojnë për punë janë sasia e 

përvojës së kërkuar dhe mosha e tyre. Të gjitha pjesëmarrëset deklaruan se kanë filluar të 

aplikojnë për punë duke u regjistruar në Shërbimin Kombëtar të Punësimit. Megjithatë, asnjëra 

prej tyre nuk kishte gjetur punë përmes Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Në vend të kësaj, 

ato gjejnë punë përmes rekomandimeve ose duke dërguar CV-të e tyre në adresa të ndryshme. 

Të gjitha ishin të diskriminuara, kryesisht për shkak të moshës dhe mungesës së përvojës që 

kishin, ndonëse nuk e pranojnë.  

Megjithatë, këto gra kishin njohur diskriminimin në mjedisin e tyre, veçanërisht për gratë që 

kthehen në tregun e punës pas pushimit të lehonisë. Shumë nga shembujt bazoheshin në uljen 

e grave nga pozitat e tyre të mëparshme, ku pësojnë dënime, kryesisht si ulje page kur përdorin 

pushimin mjekësor për shkak të fëmijëve. Disa prej tyre kanë parë një lloj diskriminimi në 

vendin e punës dhe me punëdhënësin e tyre. Shumica e shembujve përfshijnë kushte të këqija 

në vendin e punës, pagesë të parregullt ose gjysmën e pagës, dhe gjysmën në “zarf”, kthimin e 

gjysmës së pagës (paga minimale) tek punëdhënësi, punë në tregun e zi, pyetje personale në 

intervista, apo edhe nënshkrimin e një kontrate ku thuhet se nuk do të mbeten shtatzënë, etj. 

“Punëtorët mund të kujdesen për veten e tyre, por të drejtat e punës janë të 

kufizuara në këtë vend. Kontestet zakonisht zgjasin 5 deri në 8 vjet. Të drejtat 

e punës duhet të respektohen.” 

“Është jetike të kesh dinjitet në punë. Nuk duhet t'i shmangemi temës së 

dinjitetit; është qenësore që ta bëjmë këtë gjë.” 
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Të gjithë e dinë ndikimin e roleve tradicionale gjinore në shoqëri. Tetë sish kanë mbështetje të 

plotë nga familjet e tyre për t'u arsimuar dhe për të punuar. Megjithatë, katër sish përballen 

me mbështetje të pamjaftueshme kur vendosin të hyjnë në tregun e punës, sepse pritej të 

qëndrojnë në shtëpi dhe të kujdesen për fëmijët ose anëtarët e tjerë të familjes. 

 
Të gjitha pjesëmarrëset pajtohen se është gjithnjë e më e vështirë për gratë që të balancojnë 

jetën e tyre personale dhe profesionale. Ato po ashtu pajtohen që nëse partnerët nuk janë të 

barabartë në marrëdhënie, gratë punojnë më shumë dhe marrin më shumë përgjegjësi për 

partnerin e tyre mashkull. 

 

Për më tepër, ato të gjitha e pranojnë se gratë zgjedhin të mos hyjnë në fuqinë punëtore sepse 

duhet të kujdesen për më shumë se një fëmijë ose anëtarë më të vjetër të familjes. Katër sish 

janë të rrethuara nga gra që kanë vendosur të bëhen amvise. 

Ata njihnin gra nga rrethet e tyre që kishin dhënë dorëheqje nga jeta profesionale për shkak të 

presionit me të cilin përballen ato si gra në pozita më të larta. Disa prej tyre kishin përjetuar 

stërlodhje dhe kishin vendosur ta linin punën dhe të bëheshin amvise, ndërsa të tjerët thjesht 

u lodhën duke u quajtur me emra nënçmues thjesht sepse janë pro aktive dhe duan të bëjnë 

ndryshim në komunitetet e tyre. 

“Shoqja ime ka punuar për një kompani lokale për një kohë të shkurtër para 

se të mbetej shtatzënë dhe të pushohej nga puna. Çështja është se ishte 

normale për të, shpjegoi ajo, dhe se e dinte se do të ishte kështu. Njerëzit në 

qytetet e vogla janë pajtuar me këtë realitet.” 

“Herë pas here më ngacmojnë në vendin e punës. Ku duhet ta raportoj atë 

nëse ai ka një shkallë më të lartë se e imja? Te një parti ku unë nuk jam 

anëtare dhe që ka aftësinë të më rrëzojnë brenda natës. Dhe faktikisht po e 

përjetoj këtë gjë, pa marrë parasysh çfarë, nuk mund të bëj asgjë për këtë.” 

“Në një intervistë pune në një kompani farmaceutike jam bërë subjekt e 

shantazhit emocional: “Ne jemi një familje këtu, nuk kemi orë pune, rrimë 

jashtë orarit të punës”. Dhe askush nuk thotë asgjë në lidhje me pagesën. Ju 

jeni dembele që nuk dëshironi të përparoni dhe nuk do të arrijë kurrë asgjë. U 

ndjeva tmerrësisht keq.” 

“Burri im i parë ma ndaloi të punoja dhe më detyroi të heqja dorë nga puna, 

kështu që përfundova në një shtëpi të sigurt.” 

“Për një kohë të gjatë hallën time e ngacmonte i shoqi; ajo punonte dhe ai ia 

merrte çdo qindarkë.” 

“Gjithçka ka të bëjë me ekuilibrin, sipas mendimit tim. Nuk ka punë për burra 

dhe punë për  gra; çdo gjë është një. Ajo kryhet nga kushdo që arrin i pari ose 

si jemi dakorduar. Babai im ndihmon nëpër shtëpi po aq sa nëna ime, dhe unë 

jam nga një fshat. Shumë varet nga edukimi dhe mjedisi në të cilin rritesh. 

Dhe gjëja kryesore është se si i edukojmë djemtë tanë” 
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Nga ana tjetër, ato dhanë një sërë shembujsh se si familjet i ndihmonin gratë në gjetjen e punës 

duke mobilizuar resurset e familjes për t'u kujdesur për fëmijët ose anëtarët e moshuar të 

familjes në mënyrë që ato të mbeteshin aktive dhe të punonin. 

 

Në përgjigje të pyetjes – a keni përjetuar ju apo gratë që njihni situata ku janë shkelur të drejtat 

tuaja apo të tyre dhe institucionet nuk kanë ofruar ndihmën e kërkuar me ligj? Të gjitha ato 

deklaruan se askush nuk dëshiron t’i raportojë shkeljet e të drejtave të tyre, sepse të gjitha janë 

të vetëdijshme se askush nuk do të bëjë asgjë për ta zgjidhur problemin. Andaj, shfaqin 

mungesë të besimit tek institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e tyre në tregun e punës. 

 

Për më tepër, vetëm tri prej tyre janë në dijeni të institucionit të Komisionerit për Mbrojtjen e 

Barazisë dhe se mund t’i raportojnë shkeljet e të drejtave të tyre, sidomos kur bëhet fjalë për 

diskriminimin në tregun e punës nga punëdhënësit. 

  

“Kur gratë duan të punojnë në fusha të caktuara, si gazetaria sportive, siguria 

apo politika, ato përballen me dënim, diskriminim dhe frikë”. 

“Duhet të gjesh të tjerë dhe unë kam pasur ndihmën e vjehrrës sime kur ajo 

doli në pension. Tani ndihmoj me nipërit e mbesat e mia.” 

“Është më e lehtë nëse keni një grup mbështetës në rrethin tuaj” 

“Institucionet na tradhtojnë dhe nuk ka përgjegjësi individuale dhe as 

kolektive.” 
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME  

Rekomandimet e nxjerra nga analiza e kornizës normative dhe hulumtimi kualitativ janë 

fokusuar në pikat kyçe të identifikuara gjatë hulumtimit. 

Është e pamohueshme se është bërë progres i rëndësishëm në legjislacion në lidhje me barazinë 

gjinore dhe marrëdhëniet e punës në përputhje me rekomandimet dhe standardet e përfshira 

në dokumentet përkatëse ndërkombëtare. Pavarësisht kësaj, disa të meta në rregullativën 

ligjore dhe zbatimi jo konsistent i dispozitave ligjore kanë pasur ndikim të rëndësishëm në 

mbrojtjen dhe pjesëmarrjen e grave në tregun e punës, si dhe masat ndëshkuese nëse shkelet 

ligji. Gjetjet e studimit kualitativ thjesht i konfirmuan këto të meta. 

 Hapat e parë për përmirësimin e kornizës ligjore duhet të synojnë harmonizimin e 
pajtueshmërisë ligjore në fushën e legjislacionit të punës me legjislacionin për barazinë gjinore. 
Për të mundësuar mbrojtje efektive dhe efikase të grave në tregun e punës dhe për të siguruar 
përgjigje të koordinuar ndërmjet institucioneve kompetente, duhet të ndërmerren hapa për 
ndryshimin e ligjet ekzistuese sa i përket agjencive të biznesit, si dhe e një sërë ligjeve të punës. 

 Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes së punësimit dhe parandalimi i diskriminimit, i cili prek në 
mënyrë disproporcionale gratë, është një kusht i domosdoshëm për realizimin e plotë të të 
drejtave të garantuara të njeriut dhe të drejtave të grave për barazi dhe mosdiskriminim. 
Prandaj, kërkohet monitorim i vazhdueshëm dhe harmonizimi i kornizës ligjore me standardet 
ndërkombëtare. 

 Sipas kornizës ligjore ekzistues, vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet luftës kundër 
diskriminimit jo vetëm gjatë punësimit, por edhe pas kthimit në tregun e punës, sidomos pas 
pushimit të lehonisë. Këto janë fushat më të zakonshme të diskriminimit dhe tashmë ka disa 
shembuj të zgjidhjeve pozitive të këtyre rasteve në favor të grave që luftojnë për të drejtat e tyre. 

 Meqenëse një përqindje e pamjaftueshme e rasteve të diskriminimit në vendin e punës ende 
zgjidhen në gjykatë, duhet të hiqen pengesat e tjera në mënyrë që të zbatohen në mënyrë efikase 
dhe të njëtrajtshme dispozitat ligjore ekzistuese, të përmirësohet bashkëpunimi i koordinuar i 
institucioneve kompetente, të krijohet një sistem i ndihmës juridike falas dhe të krijohet një 
sistem i mbështetjes afatgjatë me qëllim fuqizimin ekonomik për gratë që kanë raportuar 
diskriminim.  

 Puna e grave në shtëpi, si dhe punësimi formal, duhet të përfshihet dhe të vlerësohet sepse gratë 
zakonisht kujdesen për fëmijët, të moshuarit dhe të sëmurët në familje. Si rezultat i këtyre 
obligimeve, shpeshherë gratë i lënë vendet e tyre të punës, dhe kjo i bën ato ekonomikisht të 
privuara nga të drejtat e tyre dhe pa të ardhura për jetesë. 

 Institucionet e mbrojtjes së fëmijëve dhe të kujdesit për të moshuarit duhet të organizohen në 
mënyrë të tillë që një grua të mund të balancojë jetën familjare dhe punën, sepse ato nuk kanë 
orar të përshtatshëm të punës që të përputhet me nevojat e tyre si nëna. Në të kundërtën, gratë 
do ta gjejnë veten në pozitë të varësisë nga burrat e tyre që fitojnë para jashtë shtëpisë. 

 Programet gjithëpërfshirëse dhe masat mbështetëse për punësimin e grave – programet në 
dispozicion duhet t’i identifikojnë të gjitha kategoritë e cenueshme të grave – të rejat joaktive, 
gratë që nuk janë në regjistrat e shërbimeve të punësimit, etj. 

 Sensibilizimi i publikut dhe rritja e vetëdijesimit të publikut nëpërmjet fushatave mediatike 
duhet të ndihmojë në njohjen dhe sanksionimin e diskriminimit në vendin e punës, ndërsa 
edukimi i gazetarëve mund të ndihmojë në përmirësimin e situatës. Edukata qytetare në shkollën 
e mesme mund të shërbejë si pikënisje për këtë edukim dhe sensibilizim. Për ta sensibilizuar 
publikun, është qenësore të inkurajohet botimi i buletineve dhe informacioneve të tjera të 
rëndësishme e të dobishme për t’i kuptuar të drejtat e punës dhe praktikën e shtypjes dhe të 
diskriminimit në tregun e punës për gratë. 
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