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Rreth projektit

Men in Care (Burrat dhe kujdesi) është projekt evropian trevjeçar (mars 2019 - shkurt 2022), 

i zbatuar nga 12 organizata kombëtare evropiane (universitete, partnerë socialë dhe OJQ), i 

bashkëfinancuar nga Komisioni Evropian në kuadër të programit EaSI (PROGRESS axis).

“Burrat dhe kudesi” (BDhK) synon të përmirësojë kushtet në vendin e punës në mënyrë që të 

inkurajojë burrat të marrin një rol më të madh në punën e lidhur me kujdesin, në shtatë vende 

të BE-së (Austri, Gjermani, Islandë, Norvegji, Poloni, Slloveni dhe Spanjë) . BDhK vlerëson se në 

cilën mënyrë mund të ndryshohen politikat dhe kultura e sjelljes në kuadër të vendit të punës 

për t’u mundësuar burrave të bëhen më aktivë në sferën e punëve që kanë të bëjnë me kujdesin 

e fëmijëve, më të moshuarve, partnerëve, bashkëpunëtorëve dhe miqve. Organizatat kryesore 

partnere në kuadër të projektit BDhK janë: Universiteti Kombëtar i Arsimit në Distancë (Instituto 

Universitario de Educación a Distancia - La UNED) (koordinator i projektit, Spanjë), Fondacioni 1 

maji (Fundación 1 de Mayo) (Spanjë), Shoqata për çështejet e burrave dhe ato gjinore Styria (Verein 

für Männerund Geschlechterthemen Steiermark) (Austri), Rrjeti Evropian për punë me kryerësit e 

dhunës familjare (European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence -WWP 

EN) (Gjermani), Universiteti i Islandës (Háskóli Íslands) (Islandë), Qendra e burimeve për burrat 

REFORM (Reform - Resource Centre for Men) (Norvegji), Universiteti Jagiellonian nga Polonia, 

Shoqata e Konsulentëve Evropian - PLnëBE (Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU 

(Poloni)), Qendra për Diversitet Diversity Hub)(Poloni) Instituti për Paqe (Slloveni), Shoqata e 

Punëdhënësve të Sllovenisë (Združenje delodajalcev Slovenije) dhe Shoqata e sindikatave të lira 

të Sllovenisë (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije - ZSSS). Në projekt po marrin pjesë edhe 

katërmbëdhjetë organizata të tjera relevante nga shtatë shtete.1

Në kuadër të këtij projekti, Reaktor - Hulumtim në veprim, e punoi këtë raport kombëtar për 

Maqedoninë e Veriut, të titulluar Burrat dhe kujdesi (BDhK): Mashkulloriteti i kujdesshëm në 

Maqedoninë e Veriut. 

1  Rreth projektit: Në dispozicion në: https://www.men-in-care.eu/about 
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HYRJE

1. HYRJE
Ky raport përmbledh gjetjet kryesore në lidhje me barazinë gjinore në Maqedoninë e Veriut, nga 

këndvështrimi i përfshirjes së burrave në aktivitetet që kanë të bëjnë me kujdesin për të tjerët. 

Raporti u përgatit për nevojat e Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (Shoqata 

për çështjet e burrave dhe ato gjinore Styria) (Graz, Austri) me mbështetje financiare nga Ministria 

federale Austriake për çështjet sociale, të shëndetit, kujdesit dhe mbrojtjes së konsumatorit, si 

pjesë e projektit “Burrat dhe kujdesi në Republikën e Maqedonisë së Veriut”. Bëhet fjalë për një 

projekt për bashkëpunim në kuadër të projektit të BE-së Men and Care (MAC), i cili përfshin 26 

partnerë kombëtarë dhe afiliacione nga 7 vende të ndryshme evropiane (përfshirë Konfederatën 

Evropiane të sindikatave), e cila synon të reduktojë barrierat për burrat që duan të përfshihen në 

aktivitete të lidhura me kujdesin. BDhK synon të përmirësojë kushtet e punës për të promovuar 

rolin e kujdesit të burrave dhe për të vlerësuar se si politikat dhe kulturat në vendin e punës 

mund të ndryshojnë për t’i mundësuar burrave që të jenë më aktivë në kujdesin për fëmijët, të 

moshuarit, partnerët, kolegët dhe miqtë.

Maqedonia e Veriut ka miratuar disa ligje dhe mekanizma për promovimin e barazisë gjinore. 

Ligji për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat obligon institucionet publike të sigurojnë 

të drejta dhe mundësi të barabarta për gratë dhe burrat dhe të integrojnë çështjet gjinore në 

politikat, strategjitë dhe buxhetet e tyre, përmes masave konkrete për zvogëlimin e pabarazisë 

gjinore. Pavarësisht ndryshimeve të rëndësishme ligjore, boshllëqet dhe pabarazitë gjinore 

vazhdojnë të ekzistojnë në të gjitha nivelet. Kjo është kryesisht për shkak të diskursit shoqëror 

patriarkal që mbizotëron në sfera të ndryshme të jetës, dhe është zgjeruar vitet e fundit përmes 

politikave shtetërore .2 

Maqedonia e Veriut karakterizohet nga një model i fortë tradicional i ndarjes së roleve gjinore. Në 

përgjithësi, burrat konsiderohen të jenë ata që duhet të fitojnë, ndërsa gratë në rastin më të mirë 

mund të kontribuojnë me fitime plotësuese. Kjo vlen si për çiftet ashtu edhe për individët, ku nëse 

bëhet fjalë për çifte me fëmijë, gratë e kanë rolin kyç në kujdesin dhe edukimin e fëmijëve. Sipas 

të dhënave statistikore të Eurostat, gratë janë pjesë e banorëve joaktivë të ekonomisë në vend, 

2  Maqedonia e Veriut ka ratifikuar Konventën për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit të grave (CEDAW) dhe Protokollin 
opsional të Këshillit të Evropës në vitin 1994. Gjithashtu e ka nënshkruar Konventën e Stambollit për parandalim dhe luftë kundër 
dhunës ndaj grave në v. 2011 por e ka ratifikuar shumë më vonë, në vitin 2018 . Kjo vonesë e gjatë u ndikua kryesisht nga 
opozita e partisë së mëparshme në pushtet, e cila refuzoi të ratifikonte Konventën e Stambollit dhe për gati një dekadë promovoi 
«ritradicionalizimin» në shoqëri përmes politikave të pafavorshme dhe diskursit publik.
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d.t.th. përafërsisht 45% e grave të afta për punë nuk janë as të punësuara e as kërkojnë punë.3 

Më shumë se gjysma e këtyre grave të afta për punë nuk kërkojnë punë për shkak të obligimeve 

familjare dhe/ose obligimeve që kanë të bëjnë me kujdesin. Nga ana tjetër, vetëm rreth 4% e 

meshkujve joaktivë nuk kërkojnë punë për të njëjtën arsye. Në baza ditore, burrat kalojnë 18 

herë më pak kohë rreth aktiviteteve shtëpiake dhe aktiviteteve që kanë të bëjnë me kujdesin se 

sa gratë në vend.4 Në të njëjtën kohë, korniza ekzistuese ligjore në vend, edhe pse në proces 

përmirësimi, ende nuk njeh pushimin e përbashkët prindëror që do t›u garantojë si burrave ashtu 

edhe grave të drejtë të barabartë për t›u kujdesur për fëmijët në ditët e para.

Raporti është i ndarë në katër kapituj. Pjesa e parë, ose kapitulli i dytë, jep një pasqyrë teorike të 

konceptit të kujdesit të ndërthurur me identitetet gjinore, si dhe ndikimin që kanë përgjegjësitë 

lidhur me kujdesin dhe rolet gjinore tek gratë dhe burrat.  Kapitulli i tretë dhe i katërt përmbajnë 

të dhëna të rëndësishme dhe të hollësishme për boshllëqet ekzistuese gjinore në Republikën e 

Maqedonisë së Veriut si në punën e paguar ashtu edhe në atë të papaguar. Pjesa e fundit trajton 

kornizën ekzistuese ligjore që i referohet lejes prindërore dhe mundësive për futjen e politikave 

shumë më të ndjeshme të cilat i marrin parasysh edhe meshkujt.

2. ZBËRTHIMI I KONCEPTEVE DHE 
PERKUFIZIMEVE 

Identitetet, sjelljet dhe përvojat e njerëzve formohen nga praktikat shoqërore të ndërtuara mbi 

ideologji të caktuara. Identitetet gjinore dhe praktikat gjinore janë pjesë e tyre. Ky kapitull ka për 

qëllim që në mënyrë teorike të zbulojë një pjesë të roleve gjinore dhe pritjeve shoqërore që ato të 

praktikohen, përmes krijimit të seksualiteteve (normative) ose identiteteve gjinore si dhe bindjet 

për atë se çfarë është sjellje “e mirë” dhe e dëshirueshme, ku fokusi është te burrat dhe në barrën 

mbi gratë dhe burrat që del nga të gjitha këto praktika dhe ideologji.

Ka shumë përshkrime për atë se çfarë është mashkulloriteti normativ dhe cilat janë pritshmëritë 

nga burrat, veçanërisht në një ekonomi globale neoliberale siç është kjo e tanishmja (Connell 2005, 

3  Kur bëhet fjalë për meshkujt e aftë për punë, kjo përqindje është 23% (më shumë hollësitë janë në dispozicion në fund të këtij 
dokumenti)

4  Për më shumë informacion dhe burime, shihni kapitujt në vijim dhe shtojcën.
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Cornwall, Edström dhe Grieg 2011, Cornwall 2016, Edström et al. 2019). Edhe pse mashkulloriteti 

normativ nuk është praktika më e zakonshme tek meshkujt dhe ndryshon sipas kontekstit, është 

pikërisht ajo që  pret shoqëria nga meshkujt. Kjo është ajo që Raewyn Connell e përkufizon si 

mashkulloritet hegjemonik, duke iu referuar të kuptuarit të hegjemonisë nga Gramsci si një sjellje 

që nuk është e drejtuar nga ndonjë formë tiranie por nga dakordimi (i pavetëdijshëm) (Connell 

2005, Gramsci, Forgacs, ed. 2000). Prandaj, si burrat ashtu edhe gratë priren të përshtaten me 

këto praktika në mënyrë që të përmbushin pritshmëri të caktuara që ndërtojnë identitetet e tyre 

gjinore. Për shembull, mashkulloriteti hegjemonik bazohet në disa ide, të tilla si pritshmëria që 

burrat duhet të luajnë rolin e furnizuesit ose fituesit kryesor në familje, ose që burrat janë ata që 

ndërmarrin rreziqe më të mëdha, ose ideja për burrat si sipërmarrës si “gjinia më e fortë”, d.m.th. 

të gjitha ato stereotipa të pranuara nga shoqëria për rolet gjinore. Analizat e fundit tregojnë se 

meshkujt manifestojnë ankth, depresion dhe frustrim pikërisht për shkak të paaftësisë për të 

përmbushur këto role në ekonomitë moderne dhe ato në tranzicion (Walker, Cornwall ed. 2016, 

Edström et al. 2019). Nëse nuk trajtohen siç duhet, në një rreth vicioz, këto shqetësime shpesh 

bien mbi kurrizin e grave. Tithi Bhattacharya vë në dukje se dështimi për të përmbushur rolin e 

pritur të një «figure mashkullore» si furnizues ose fitues kryesor rrit dhunën ndaj grave (2013).

Perceptimet e këtilla janë të rrënjosura thellë në normat që mbizotërojnë dhe janë gjerësisht të 

pranuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kështu që kur burrat nuk arrijnë të përmbushin 

rolin e tyre të fituesit kryesor, gjërat mund të bëhen kritike dhe të rezultojnë në rritje të pabarazive 

gjinore dhe aktiviteteve të dëmshme ose efekteve anësore siç është rritja e dhunës me bazë 

gjinore, konsumi i alkoolit, madje edhe vetëvrasjes. Sjelljet e këtilla të dëmshme, edhe pse më 

shpesh praktikohen nga meshkujt,5 kanë një ndikim negativ si tek meshkujt ashtu edhe tek 

femrat. Fatkeqësisht, nuk ka studime nacionale që fokusohen tek burrat të cilët, për shembull, do 

të tregonin këtë ndikim shkakësor lidhur me këto dukuri. Megjithatë, ekziston një studim i gjerë i 

realizuar nga OSBE mbi “Sigurinë dhe mirëqenien e grave”, i cili zbulon karakteristika të caktuara 

të sjelljes më të dhunshme tek partnerët meshkuj që janë më pak të arsimuar dhe/ose që janë 

pjesë e familjeve ekonomikisht më të cenueshme.6 Hulumtime të tjera tregojnë gjithashtu se 

5  Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së punëve të brendshme, 94% e të gjithë autorëve të dhunës në familje janë meshkuj (të 
dhënat e fundit të disponueshme janë të vitit 2017)

6  Përfundimi buron nga karakteristikat e partnerit të të anketuarave - dhuna psikologjike është më shpesh e deklaruar nga gratë, 
partnerët e të cilave nuk kanë kurrfarë arsimimi formal (66%) kundrejt asaj që është mesatare (42%). Ky numër bie në 34% tek gratë 
partnerët e të cilave kanë arsimim të lartë ose universitar. E njëjta gjë vlen edhe për dhunën fizike edhe në lidhje me një interval më 
të gjerë kohor, d.m.th. pasi e anketuara ka mbushur moshën 15 vjeçe e deri në momentin e hulumtimit (15% tek ato, partnerët e të 
cilave nuk kanë arsim formal, kundrejt 6% tek ato, partnerët e të cilave kanë të paktën arsimim fillor) dhe në raport me 12 muajt e 
fundit para hulumtimit (7% kundrejt 2%). Shkëputur nga raporti kërkimor i realizuar nga OSBE, i financuar nga BE, me titull “Dhuna 
kundër grave: Maqedonia e Veriut - Raporti i rezultateve ”(maj 2019). Në dispozicion në: https://www.osce.org/secretariat/419264 

https://www.osce.org/secretariat/419264
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kontrolli i perceptuar i humbur mbi mashkulloritetin normativ që u atribuohet meshkujve shpesh 

rezulton me abuzim të substancave dhe sjellje të dhunshme (Bhattacharya 2013, Edström et 

al. 2019, Petkovska 2016). Një studim i shkurtër në një qytet në pjesën lindore të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut me një mjedis të fortë tradicional patriarkal dhe me një kontekst specifik 

në të cilin gratë janë burimi kryesor i të ardhurave në familje, si rezultat i faktit që bëhet fjalë 

për një qendër të industrisë së tekstilit, vetëm më nga afër konfirmon këto supozime brenda 

bashkësisë lokale (Petkovska 2016).

E gjithë kjo është e ngulitur në idenë e mashkulloritetit toksik, dmth. mishërim i praktikave 

patriarkale që formësojnë jetën e djemve dhe burrave dhe që dëmtojnë shumicën e grave dhe 

burrave, por andaj i shërbejnë status-quo-së së sistemit patriarkal dhe neoliberal. Njëra nga 

mënyrat për të adresuar këto çështje është të merret në konsideratë koncepti i kujdesit dhe i 

përmirësimit të baraspeshës midis jetës private dhe asaj të punës si tek gratë ashtu edhe tek 

burrat.

Vetë koncepti i kujdesit është një listë e ndjenjave dhe aktiviteteve të ndryshme, të tilla si kujdesi 

për një person tjetër fizikisht ose emocionalisht, kujdesi për mjedisin ose kujdesi për veten, etj. 

Sipas Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO), “kujdesi është në thelbin e njerëzores, sepse 

të gjitha qeniet njerëzore kanë nevojë për kujdes që të mbijetojnë dhe të përparojnë” (2018, 5). 

Megjithatë, edhe pse ky koncept ka një interpretim kaq të gjerë, është thellësisht i përcaktuar për 

nga gjinia. Kjo rrjedh kryesisht nga dy kuptime: (1) kujdesi lidhet kryesisht me kujdesin për/nga 

dikë/dikush në vend të për/nga diçka, gjithashtu e përfshirë dhe (2) kujdesi historikisht lidhet me 

gratë dhe pritjet në lidhje me rolin dhe përgjegjësitë e tyre në familje dhe në përgjithësi në shoqëri.

Aktivitetet dhe përgjegjësitë që lidhen me kujdesin ndahen kryesisht në dy fusha: kujdesi i 

drejtpërdrejtë, si ai për fëmijët, të moshuarit ose kujdesi për një partner të sëmurë, dhe kujdesi i 

tërthortë, siç është gatimi, pastrimi, furnizimi me ushqime dhe blerja.7 Pavarësisht lidhjes së tyre, 

të gjitha këto aktivitete përfshijnë punë që mund të jetë e paguar ose pa pagesë (ILO 2018). Në 

shumicën e rasteve, puna e lidhur me kujdesin praktikohet në mbarë botën nga gratë, veçanërisht 

puna e papaguar që ka të bëjë me kujdesin (ILO 2018, Oxfam 2020). Kjo ndikon në prishjen e 

baraspeshës në jetën e grave, pasi ato shpesh mbajnë barrën e dyfishtë të kryerjes së punës me 

7  Sipas përkufizimit të ILO (për më shumë hollësi shihni botimin e ILO: Puna e lidhur me kujdesin dhe vende të punës që kanë të bëjnë 
me kujdesin, për të ardhmen e punës së denjë (përmbledhja përfundimtare është në dispozicion në: https://www.ilo.org/ wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633166.pdf) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633166.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633166.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633166.pdf
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pagesë dhe punës së papaguar që ka të bëjë me kujdesin. Kjo sigurisht çon në diskutime rreth 

konceptit të baraspeshës midis jetës private dhe asaj të punës.

Siç sugjeron vetë terminologjia, baraspesha midis punës dhe jetës private nënkupton një 

baraspeshë ideale midis kohës së kaluar në punë dhe kohës së lirë dhe pushimit. Duke qenë se 

puna nuk përbëhet vetëm nga puna me pagesë, gratë shpenzojnë më shumë nga koha e tyre, në 

mënyrë joproporcionale, duke punuar në aktivitete të paguara dhe të papaguara që kanë të bëjnë 

me kujdesin, përderisa burrat punojnë në aktivitete të njohura shoqërore profesionale me pagesë  

në fusha të caktuara. Kjo i pengon si burrat ashtu edhe gratë të arrijnë baraspeshën e nevojshme 

në jetën e tyre dhe të ndajnë siç duhet kohën e tyre në punë, familje, aktivitete të kohës së lirë 

dhe pushim. Mungesat e këtilla dhe çekuilibri mund të ndikojnë seriozisht mbi lumturinë dhe 

shëndetin e njerëzve. 

Kur bëhet fjalë për balancimin e përgjegjësive midis prindërve në një kontekst lokal, një studim 

i kohëve të fundit i Reaktor8 që fokusohet në përvojat dhe qëndrimet lidhur me mësimin në 

distancë në shkollat fillore dhe të mesme, konfirmon se gratë/kujdestaret kanë qenë kujdestaret 

kryesore të fëmijëve të tyre derisa shkollat ishin të mbyllura (për shkak të pandemisë KOVID-19). 

Ekzistojnë dy tregues që mbështesin këtë çekuilibër: (1) struktura e përgjithshme gjinore e të 

anketuarve (88% ishin gra, ndërsa të anketuarit e synuar ishin të zgjedhur në bazë të kriterit: 

anëtari i familjes që në përgjithësi kalon pjesën më të madhe të kohës me fëmijën/fëmijët) dhe 

(2) fakti që mbi një e treta e të gjithë të anketuarve meshkuj të cilët e kanë kaluar shumicën 

e kohës me fëmijën/fëmijët (12% gjithsej) megjithatë u përgjigjën se bashkëshortja/partnerja 

e tyre ia kushton kohën më të madhe mësimit dhe punës me fëmijën/fëmijët (ndërsa vetëm 

6% e femrave të anketuara kanë thënë se këtë kryesisht e bën partneri/bashkëshorti i tyre).9 

Hulumtimi mbi ndikimin e KOVID-19 tek burrat dhe gratë në vend shtjellon dhe konfirmon më tej 

se pandemia ka rritur ndjeshëm orët që shpenzojnë gratë duke bërë punë të papaguar shtëpiake 

dhe kujdesin për fëmijët, duke përjashtuar blerjen dhe furnizimin me produktet ushqimore. 

Rritja e kohës së kaluar në aktivitete që kanë të bëjnë me kujdesin dhe punën shtëpiake është 

më e madhe tek ata të cilët janë në martesë/jetojnë së bashku dhe kanë fëmijë. (Bashevska, 

Luchsinger Sidhu 2020).

8  Realizuar për UNICEF-in gjatë verës së vitit 2020. Raporti i plotë nuk është i disponueshëm publikisht, informacioni i përfshirë këtu 
është i ndarë me pajtim të dhënë.

9  Bazuar në përgjigjet e drejtpërdrejta të pyetjes: Nga të gjithë personat e përfshirë për ndihmë me detyrat e shkollës, kush i ka 
kushtuar më shumë kohë duke i mësuar dhe punuar me fëmijën/fëmijët? (shih grafikun 10 në Shtojcë)
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Një raport tjetër i BE-së, i cili merret me hendekun gjinor të pagave, fokusohet në vlerësimin 

dhe ndarjen e punës së paguar dhe të papaguar që ka të bëjë me kujdesin dhe bën thirrje për 

një ndryshim më urgjent të idesë se kujdesi është përgjegjësi e grave në amvisëri dhe se duhet 

të bëhet falas, veçanërisht duke pasur parasysh ndikimin e madh të pandemisë KOVID-19 mbi 

sektorin e kujdesit. (EIGE 2020)10

Megjithëse nuk ekzistojnë kërkime të fokusuara në burrat dhe burrërinë të cilat futen më thellë në 

këto aspekte, shembujt e përmendur japin mjaft dëshmi se kemi nevojë për një qasje të dyfishtë 

e cila do të merret me ndarjen e pabarabartë të punës së paguar dhe të papaguar që ka të bëjë 

me kujdesin nëse dëshirojmë që të realizojmë një shoqëri të barabartë gjinore. Së pari, nevojiten 

ndryshime në nivel të amvisërive, ku ndarja e detyrave midis grave dhe burrave që kanë të bëjnë 

me kujdesin do të bëhej normë, ndërsa pastaj, nevojitet realizimi i shërbimeve të qasshme dhe 

të përballueshme për kujdes profesional që do të mund të ndihmonin në trajtimin me rritjen e 

nevojave për kujdes që pritet të ndodhin në BE, duke marrë parasysh që popullsia po plaket. 

(EIGE). 

Prandaj, politikat publike dhe private duhet të përqendrohen në krijimin e mjediseve të punës 

që promovojnë dhe mbështesin iniciativat për baraspeshë të punës-jetës. Iniciativat e këtilla 

mund të përfshijnë ngritjen e institucioneve për kujdesin e fëmijëve (çerdhe) brenda hapësirave 

të punës, rregullime fleksibile për punë, mungesë të dyfishtë prindërore, transport publik të sigurt, 

të qasshëm dhe të përballueshëm, qasje në qendra për pushim, rekreacion dhe sport, etj. E gjithë 

kjo mund të përmirësojë dukshëm cilësinë e jetës së njerëzve dhe kontributin e tyre në shoqëri 

dhe punë.

10  Raporti i përgatitur nga Instituti Evropian për barazi gjinore (EIGE) me kërkesë të presidencës gjermane dhe merret me hendeqet 
gjinore tek të ardhurat (shih referencat në fund të dokumentit për vegëz të drejtpërdrejtë). Në të janë të përdorura gjithashtu të 
dhënat nga Sondazhi evropian i  kushteve të punës (EWCS), i cili realizohet në Republikën e Maqedonisë së Veriut në çdo 5 vjet, 
duke filluar nga 2010. Për shkak të KOVID-19, sondazhi i fundit u ndërpre (puna në terren u ndalua në maj 2020 për t’u përsëritur në 
vitin 2021 ndërsa të dhënat do të botohen në vitin 2022). Më shumë informata në: https://www.eurofound.europa.eu/surveys/2021/
european-working-conditions-survey-2021

https://www.eurofound.europa.eu/surveys/2021/european-working-conditions-survey-2021
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/2021/european-working-conditions-survey-2021
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3. HENDEQET GJINORE NË PUNËN E PAGUAR 
Në krahasim me vendet anëtare të Bashkimit Evropian (BE) dhe vendet e Ballkanit Perëndimor 

kanë njërën nga shkallët më të ulëta të punësimit dhe njërin nga hendeqet gjinore në punësim 

(Eurostat 2019a). Normat e punësimit të burrave dhe grave në Maqedoninë e Veriut tregojnë një 

rritje të ngadaltë, të paqëndrueshme në dekadën e fundit, mirëpo hendeku gjinor në punësim 

është vazhdimisht i lartë (Eurostat 2019b) (Grafiku 1). Të dhënat e fundit të disponueshme 

tregojnë se hendeku gjinor në punësim në Maqedoninë e Veriut është 19.7 pikë përqindje (pp),11 

ndërsa mesatarja e BE-së (BE-27) është 12.1 pp. (ibid).

Duke konfirmuar ndërlidhshmërinë e pabarazive gjinore, hendeku për sa i përket punësimit tek 

burrat dhe gratë në zonat rurale në Maqedoninë e Veriut arrin në 26.4 pikë përqindjeje. (Enti 

shtetëror për statistikë 2020a). Nga ana tjetër, hendeku i punësimit po zvogëlohet mes burrave 

dhe grave me nivel më të lartë arsimor (4 pp tek ata me arsim të lartë), që tregon se arsimi formal 

është një faktor i rëndësishëm mbrojtës kundër diskriminimit gjinor. Megjithatë, kjo konfirmon 

njëkohësisht se gratë “duhet të punojnë më shumë” për t›iu dhënë shansi për punë me pagesë 

(Grafiku 2). Mesatarisht, gratë e punësuara janë më të arsimuara se burrat e punësuar, që 

implikon se gratë duhet të përmbushin standarde më të larta për të gjetur një punë me pagesë 

(Grafiku 3). Modele të ngjashme diskriminimi mund të vërehen edhe tek pabarazitë në shkallën 

e aktivitetit ekonomik.

Pabarazitë socio-ekonomike midis burrave dhe grave mund të njihen gjithashtu nëpërmjet 

izolimit vertikal dhe horizontal me bazë gjinore në tregun e punës. Burrat përbëjnë 100% të 

drejtorëve ekzekutiv  dhe 75% të drejtuesve në kompanitë e shpallura publikisht në Republikën 

e Maqedonisë së Veriut (EIGE 2020). Në përgjithësi, meshkujt përbëjnë 73,3% të punëdhënësve 

dhe 78% të të vetëpunësuarve, ndërkohë që femrat dominojnë vetëm në kategorinë e punëtorëve 

të papaguar të familjes (Enti shtetëror për statistika 2020b). Në analizat horizontale të pabarazive, 

segregimi profesional sugjeron se gratë janë të mbipërfaqësuara në industritë e pasigurta dhe 

me pagesë të ulët si industria e tekstilit, e lëkurës dhe e veshjeve, ku 80% e të punësuarve janë 

gra (Enti shtetëror për statistikë 2019).

11  Bëhet fjalë për hendekun gjinor në punësim midis burrave dhe grave të moshës 15 deri në 64 vjeç, i cili në Republikën e Maqedonisë 
së Veriut është 21.3 pp, që është pothuajse dy herë më i lartë se mesatarja e BE-së (BE-27 = 11.8 pp)
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Edhe  shpërpjestimet vertikale edhe horizontale kontribuojnë në zgjerimin e hendekut gjinor të 

pagave dhe pensioneve. Sipas radhitjes të Indeksit për barazi gjinore në sferën e parave, i cili mat 

pabarazitë tek resurset financiare dhe gjendjen ekonomike, Republika e Maqedonisë së Veriut po 

mban renditjen e tretë më të ulët në krahasim me të gjitha shtetet anëtare të BE-së (Bashevska 

2019). Të dhënat e fundit zyrtare për hendekun gjinor të pagave për Maqedoninë e Veriut janë 

nga viti 2014 dhe ato tregojnë një hendek të pa përshtatur gjinor prej 9.1 pikë përqindjeje, ndërsa 

një studim i pavarur i bazuar në të dhënat zyrtare tregon një hendek më të madh prej rreth 18-

19 p.p. (Petreski dhe Mojsoska-Blazhevski 2015). Ajo që është edhe më interesante, hulumtimi 

tregon se kur hendeku gjinor i përshtatet karakteristikave personale dhe karakteristikave të 

tregut të punës (siç është  arsimi dhe përvoja e punës), hendeku gjinor në vend që të ulet, rritet 

më tej, duke sugjeruar se pabarazitë në fitim pasqyrojnë diskriminimin e vazhdueshëm gjinor në 

tregun e punës. Maqedonia e Veriut nuk ka të dhëna zyrtare për hendekun gjinor tek pensionet, 

por burrat kanë mesatarisht një periudhë më të gjatë pune në krahasim me gratë (37.5 vjet për 

burrat kundrejt 25.5 vjet për gratë) (Eurostat 2018). 

Si pjesë e fuqisë punëtore, gratë në Republikën e Maqedonisë së Veriut përballen me diskriminim 

të rrënjosur thellë, të përmbledhur në boshllëqet e mëdha dhe të vazhdueshme gjinore në 

punësimin dhe të ardhurat nga njëra anë dhe nga ana tjetër izolimin robërues të pozitave më 

të ulëta të punës dhe industritë me pagesë më të ulët. Megjithatë, një numër i madh i grave në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut janë lënë plotësisht jashtë fuqisë punëtore dhe konsiderohen 

si ekonomikisht joaktive (Grafiku 4) (Eurostat 2020a). Pothuajse gjysma, 45.2% e grave në moshë 

pune nuk janë as të punësuara dhe as të papuna, që do të thotë se nuk janë të regjistruara si 

punëkërkuese aktive. Diferenca në pjesëmarrjen në fuqinë punëtore ndërmjet burrave dhe grave 

në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 22,5 pikë përqindjeje që është dy herë më e lartë 

se mesatarja e BE-së (EU-27 = 11.8 pp. ibid). Edhe në këtë rast, hendeku gjinor në pjesëmarrje 

zvogëlohet me arritjen e një niveli më të lartë arsimor (Grafiku 5), ndërsa rritet tek burrat dhe 

gratë nga zonat rurale (29.1 pp) (Enti shtetëror për statistikë 2020a), duke konfirmuar kështu 

konkludimin paraprak për pabarazitë shumështresore.

Pothuajse gjysma e popullsisë femërore e aftë për punë është e lënë jashtë nga tregu i punës 

dhe e kategorizuar si joaktive. Kjo në mënyrë të pashmangshme parashtron pyetjen se cilat 

janë arsyet e një situate të tillë. Sipas statistikave zyrtare, 51.9% e popullsisë joaktive femërore 

(të moshës 15-64 vjeç) nuk kërkojnë punësim për shkak të obligimeve familjare/kujdesit për 

familjen (Figura 6). Për krahasim, vetëm 3.8% e burrave joaktivë nuk kërkojnë punë për të njëjtën 
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arsye (Eurostat 2019c). Dallimi i këtillë i habitshëm është vetëm edhe një herë një vërtetim i 

fuqishëm për ndarjen ekzistuese tradicionale të roleve, sipas së cilës gratë konsiderohen vetëm 

përgjegjëse për obligimet familjare dhe për kryerjen e punës së «padukshme» të papaguar që 

ka të bëjë me kujdesin, përderisa burrat janë «siguruesit» përkatësisht të paracaktuar të kryejnë 

punën e paguar, me mundësi për përfitime dhe për ndërtim të karrierës dhe përfitimeve sociale. 

Obligimet e kujdesit/familjare si shkak i pasivitetit janë qartësisht të pranishme edhe në nivelin e 

BE-së, por shikuar në krahasim, dallimi është më pak mbresëlënës edhe pse ende i rëndësishëm 

me 26% të grave joaktive të cilat nuk kërkojnë punë kundrejt 3.3% të burrave që janë joaktivë për 

shkak të  familjes/obligimeve që kanë të bëjnë me kujdesin (ibid).

Në mes të popullsisë joaktive femërore të moshës së aftë për punë, 55% janë të regjistruara nga 

statistika zyrtare shtetërore si «amvise» - kategori që vazhdimisht dhe qind-përqind përfshin gratë 

dhe kategori e cila në nomenklaturën zyrtare statistikore shtetërore ekziston vetëm si “feminitiv” - 

amvise (Enti shtetëror për statistikë 2020c).  Këto gra mbajnë të gjithë barrën e punës shtëpiake 

dhe megjithatë puna e tyre e lidhur me kujdesin shtëpiak nuk kompensohet financiarisht, gjë që 

i robëron ato në varësi ekonomike dhe i vë nën rrezik nga dhuna ekonomike. Për shkak se këto 

gra nuk janë regjistruar si kërkuese aktive të punës, ato në afat të gjatë mbeten pa përfitime të 

papunësisë dhe pa pension.

4. HENDEQET GJINORE NË PUNËN E PAPAGUAR 

Qasja e përcaktuar sipas gjinisë deri tek puna e paguar rrjedh dhe është një pasqyrim i kundërt 

i ndarjes së pabarabartë të punës së papaguar që ka të bëjë me kujdesin. Gratë dhe vajzat 

anembanë botës kryejnë mesatarisht më shumë se tre të katërtat e punës së përgjithshme që 

ka të bëjë me kujdesin e papaguar apo 75% nga orët e përgjithshme i kalojnë në punë shtëpiake, 

pastrim, gatim dhe kujdes për fëmijët, të moshuarit dhe të tjerët të cilëve iu duhet mbështetje dhe 

kujdes (Charmes 2019).    Miliarda orë pune të dedikuara për shërbimet e lidhura me kujdesin, 

edhe pse jetike për mbijetesën dhe përparimin tonë, nuk njihen nga ekonomia konvencionale 

dhe për këtë arsye janë të pavlerësuara dhe të papaguara. Por puna e papaguar që i kushtohet 

kujdesit nuk është falas, sepse u kushton shumë grave. Nëpërmjet shpërndarjes joproporcionale 

të vëllimit të punës lidhur me kujdesin shtëpiak, gratë janë ose të varfëruara për kohë dhe luftojnë 

për të balancuar obligimet profesionale dhe ato familjare ose tërhiqen plotësisht në fushën e 

‘‘privates” dhe i kryejnë ekskluzivisht vetëm obligimet shtëpiake pa qasje në punësimin formal 
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dhe përfitimet që mund t›i sjellë, të tilla si puna e paguar, karriera dhe sigurimi social.

Mesatarisht, gratë në Republikën e Maqedonisë së Veriut kryejnë 72.5% nga gjithsej puna e 

papaguar lidhur me kujdesin, ndërsa kontributi i burrave mezi tejkalon një të katërtën e vëllimit 

të përgjithshëm të punës së papaguar (ibid) (grafiku 8). Në bazë ditore, gratë në krahasim me 

burrat, kalojnë 18 herë më shumë kohë duke larë enët, 12 herë më shumë kohë për pastrim, 9 

herë më shumë kohë për gatim dhe 3 herë më shumë kohë për t›u kujdesur për fëmijët (Enti 

shtetëror për statistikë 2015).

Statistika zyrtare për Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas anketave të realizuara për 

përdorimin e kohës, të cilat analizojnë se si njerëzit e përdorin kohën e tyre çdo ditë e vërteton 

ndarjen stereotipike gjinore dhe tregon se burrat mesatarisht shpenzojnë më shumë kohë në 

punë me pagesë (punësim), ndërsa gratë i kushtojnë më shumë kohë punës së papaguar lidhur 

me kujdesin (ibid). Në një ditë pune, mesatarisht 70,9% e kohës së kaluar në punë për burrat 

kompensohet me pagesë, ndërsa tek gratë vetëm 37,6% e kohës që ata e kalojnë në punë është 

e paguar (Charmes 2019) (grafiku 9). Rrjedhimisht, 29.1% e kohës së kaluar në punë është e 

papaguar për burrat, ndërsa gratë shpenzojnë mesatarisht 62.4% të kohës së tyre të punës në 

punë të papaguar (ibid). Kur merret parasysh koha e shpenzuar si në punë me pagesë ashtu 

edhe në atë të papaguar, është e qartë se dita e punës е grave është mesatarisht më e gjatë - 

më saktësisht 22,9%12 më e gjatë se dita e punës së burrave, por fatkeqësisht, puna në shtëpi 

që i kushtohet kujdesit është lënë jashtë nomenklaturës së ekonomisë formale. Nëse puna e 

papaguar që ka të bëjë me kujdesin nga ana e grave në Maqedoninë e Veriut vlerësohet me 

pagën minimale, ajo do të kishte një vlerë monetare prej 1,917,895,508 €13, që është 17,18% e 

bruto prodhimit vendor (BPV) të Maqedonisë së Veriut për vitin 2019.14 Shërbimet shtëpiake 

përbëjnë 89.7% të asaj pune, 9.8% i dedikohen kujdesit pa pagesë dhe 0.4% shërbimeve ndaj 

bashkësisë (puna vullnetare, ndihma e familjeve të tjera, etj.). Duke e pasur këtë parasysh, është 

koha që më në fund të njohim vlerën e kujdesit të papaguar dhe të fillojmë të brengosemi për 

ekonominë joformale të kujdesit.

12  Llogaritja është bërë në bazë të të dhënave të disponueshme në J. Charmes 2019, Kujdesi i papaguar dhe tregu i punës. Analiza e të 
dhënave për përdorimin e kohës të bazuar në Përmbledhjen botërore të fundit për përdorimin e kohës. Zyra e ILO-Gjenevë: ILO, 2019. 
Në dispozicion në: https://bit.ly/3824AoA

13  Llogaritjet janë bërë sipas metodologjisë së përpunuar në E.Reviolo, P., 2020, Koha për kujdes: Puna me pagesë dhe pa pagesë lidhur 
me kujdesin dhe kriza globale e pabarazisë. Shënim metodologjik, DOI: 10.21201/2020, 5419

14  Vlera nominale e BPV-së së Maqedonisë së Veriut për vitin 2019 është marrë nga Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut, 
Treguesit Makroekonomikë (mars 2020). Në dispozicion në: https://finance.gov.mk/mk/node/401

https://bit.ly/3824AoA
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Objektivi 5.4 i Objektivit të pestë të OKB-së për Zhvillim të qëndrueshëm është përcaktuar si: 

“Njohja dhe vlerësimi i kujdesit të papaguar dhe puna në shtëpi përmes sigurimit të shërbimeve 

publike, infrastrukturës dhe politikave për mbrojtje sociale dhe promovimit të përgjegjësisë së 

përbashkët brenda amvisërisë dhe familjes, sipas rastit kombëtar”. (Kombet e Bashkuara, 2015, 

18). Megjithëse janë bërë ndryshime për të rritur disponueshmërinë e shërbimeve për kujdes 

publik, të dhënat për Maqedoninë e Veriut tregojnë se vetëm 8,8% e fëmijëve nën moshën 3 

vjeç janë të përfshirë me kujdesin formal për fëmijët, ndërsa mesatarja e BE-së (EU-27) është 

34,7% (Eurostat 2020b). Ligji i ri dhe i reformuar për Mbrojtjen sociale përcakton skemat për 

mbrojtjen sociale përmes të cilave bartësit e ekonomisë joformale të kujdesit do të mund të 

profesionalizonin shërbimet e tyre dhe të marrin transferta në para për kujdes nëse janë të 

regjistruar si ofrues të autorizuar të shërbimeve, mirëpo ndikimi dhe mundësitë për zbatimin e 

këtyre reformave duhet vlerësuar (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 104/19, 

146/19 dhe 275/19).

5. BURRAT DHE KUJDESI.
POLITIKA PËR PUSHIM TË PRINDIT DHE TË 
BABAIT
Korniza e tanishme ligjore në Maqedoninë e Veriut lejon më së shumti deri në shtatë ditë 

mungesë nga puna për baballarët në rast të lindjes ose birësimit të një fëmije/fëmijëve (Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 27/2016). Megjithatë, sipas Ligjit për marrëdhëniet e 

punës, kjo mungesë nuk konsiderohet si pushim prindëror, por si pushim i lidhur me obligimet 

familjare (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 27/2016). Për më tepër, për dallim nga 

pushimi i lehonisë i cili mbulohet plotësisht nga Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë 

së Veriut, pushimi i destinuar për baballarët e rinj i lihet në vendim të punëdhënësve ndërsa 

mundësia për të shfrytëzuar deri në shtatë ditë pushim të paguar varet nga kontratat kolektive të 

punës që bëhen në industritë dhe sektorët e ndryshëm.

Pushimi i lehonisë për nënat zgjat nëntë muaj (ose deri në 15 muaj për më shumë se një fëmijë 

ose të porsalindur) dhe mbulohet plotësisht nga Fondi për sigurim shëndetësor (100% e pagës 

mujore të grave) (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 27 / 2016). Gjithashtu, pushimi 

i lehonisë mund të zgjatet me një pushim plotësues pa pagesë prej tre muajsh, i cili mund të 
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përdoret ndaras në tre periudha të ndara ose përnjëherë derisa fëmija të mbushë tre vjet. Është 

e rëndësishme të theksohet se kompensimet për pushim të lehonisë u jepen vetëm grave të 

punësuara me kontrata për punësim të pacaktuar ose me punësim me afat të caktuar.

Ligji i tanishëm për marrëdhënie pune u jep të drejtë të drejtpërdrejtë për pushim prindëror 

vetëm nënave (pushimi i lehonisë), ndërsa baballarët mund ta përdorin pushimin prindëror 

vetëm përmes partnereve të tyre të punësuara (nënave) në rastin kur nëna nuk mund ta përdorë 

pushimin (për shembull, në rast të vdekjes së nënës) ose vullnetarisht heq dorë nga e drejta e saj 

për të shfrytëzuar të 9 muajt e pushimit prindëror dhe për t’ia bartur atë të drejtë babait (Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 27/2016, neni 167). 

Këto dispozita për pushim prindëror në kornizën e tanishme ligjore nuk njohin plotësisht të 

drejtën e pushimit prindëror edhe për nënat dhe për baballarët, ua caktojnë rolin primar prindëror 

nënave dhe e kufizojnë mundësinë për pushim atësor që u takon baballarëve si e drejtë e tyre 

individuale e cila dallohet qartë dhe nuk buron nga e drejta e pushimit prindëror të nënave. Për 

më tepër, legjislacioni aktual nuk lejon mundësi për modele të përbashkëta të pushimit prindëror, 

të cilat do të marrin parasysh rolin e të dy prindërve në kujdesin dhe edukimin e fëmijëve dhe 

do të mundësojnë ndarjen dhe kombinimin e pushimit prindëror, atëror dhe të lehonisë sipas 

nevojave të prindërve, si të nënave ashtu edhe të baballarëve.15

Korniza e tanishme ligjore nuk mbështet qëllimet strategjike të vendit për promovim të barazisë 

gjinore, të përcaktuara në Strategjinë kombëtare për barazi gjinore 2013-2020 (Ministria për punë 

dhe politikë sociale, 2013) dhe nuk është në 

përputhje me rekomandimet e deklaratave dhe konventave ndërkombëtare të ratifikuara si 

Konventa e OKB-së për eliminimin e diskriminimit ndaj grave - CEDAW (OKB 1979), Deklarata 

e Pekinit dhe platforma për veprim (KB 1995), Agjenda 2030 (KB 2015) dhe rekomandimet e 

Organizatës Ndërkombëtare të Punës mbi nevojën për të njohur pushimin e lehonisë, atësisë 

dhe prindëror si tre të drejta të ndara që u takojnë të dy prindërve (Addati et al., 2014). Për më 

tepër, si vend kandidat për anëtarësim në BE, Maqedonia e Veriut pritet të harmonizojë kornizën 

15  Përveç modelit të ngurtë tradicional të ndarjes së roleve gjinore, kushtet e pafavorshme ligjore gjithashtu mund të kenë një ndikim 
të madh në përqindjen e ulët të burrave prindër/kujdestarë që shfrytëzojnë të drejtën e tyre për pushim prindëror. Të dhënat e 
disponueshme zbulojnë se përqindja e pjesëmarrjes/interesimit të burrave për pushim prindëror është 0.6%, përkundër 99.4% të 
larta për gratë.
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legjislative me ligjin e BE-së, duke marrë parasysh Direktivën e re të BE-së 2019/1155 për 

ekuilibrin punë-jetë të prindërve dhe personave të përfshirë në punën që ka të bëjë me kujdesin. 

Gazeta Zyrtare e BE-së 2019). Së fundi, Vërejtjet përmbyllëse mbi raportin e gjashtë periodik 

për vendin, të përgatitur nga Komiteti CEDAW në 2018, e theksojnë nevojën për të përmirësuar 

legjislacionin e tanishëm duke futur pushimin e detyrueshëm prindëror dhe duke promovuar 

rolin e burrave si baballarë dhe persona që ofrojnë kujdes (CEDAW, 2018).

Nga viti 2018 e këtej, janë paralajmëruar ndryshime pozitive për sa i përket ndryshimeve dhe 

përmirësimeve ligjore nga ministret përkatëse (të mëparshme dhe të tanishme) në kuadër të 

Ministrisë për punë dhe politikë sociale, e cila është organi përgjegjës qeveritar për politikat e 

punës dhe barazisë gjinore. Ligji i ri për marrëdhëniet e punës është në një proces të zgjatur 

përgatitjeje dhe konsultimi me palët e ndryshme (në radhë të parë sindikatat, organizatat e 

punëdhënësve, përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile që punojnë për të drejtat e punës 

dhe të tjerë) dhe që premton ndryshime pozitive për sa i përket pushimit prindëror, nëpërmjet 

futjes së pushimit atësor për baballarët dhe mundësisë për modele të përbashkëta për pushim 

prindëror për prindërit.

6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

 o Ndikimi që kanë përgjegjësitë lidhur me kujdesin dhe rolet gjinore mbi gratë dhe burrat 

është i madh dhe ekzistojnë argumente të forta në favor të ndarjes së përgjegjësive të 

kujdesit si për burrat ashtu edhe për gratë.

 o Nevojitet avokim i mëtejshëm për ndryshime urgjente në legjislacionin kombëtar dhe 

ligjet duhet të njohin më mirë pushimin e ndarë prindëror që do t’u garantojë grave dhe 

burrave të drejtën për pushim prindëror për t’u kujdesur për fëmijët në muajt e parë. 

Qeveria duhet të fusë politika më të ndjeshme gjinore që marrin parasysh edhe burrat 

kur bëhet fjalë për kujdesin e fëmijëve.

 o Politikat publike dhe private duhet të përqendrohen në krijimin e mjediseve të punës 

që promovojnë dhe mbështesin iniciativat për baraspeshë të punës-jetës. Iniciativat 

e këtilla mund të përfshijnë ngritjen e institucioneve për kujdesin e fëmijëve (çerdhe) 

brenda hapësirave të punës, rregullime fleksibile për punë, pushim të dyfishtë prindëror, 
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transport publik të sigurt, të qasshëm dhe të përballueshëm, qasje në qendra për 

pushim, rekreacion dhe sport, etj. E gjithë kjo mund të përmirësojë dukshëm cilësinë 

e jetës së njerëzve dhe kontributin e tyre në shoqëri dhe punë.

 o Përmirësimi i kushteve në vendin e punës për të promovuar një rol më të madh 

për burrat në kujdes si dhe ndryshimi i politikave dhe kulturës së vendit të punës 

për t’iu mundësuar burrave që të bëhen më aktivë për sa i përket kujdesit, duhet të 

ndodh paralelisht me ndryshimet efektive në aspektin e normave të përgjithshme 

shoqërore të lidhura me gjininë si dhe për sa i përket idesë mbizotëruese se kujdesi 

është një koncept femëror. Vetëm nëse arrijmë të ndryshojmë normat dhe bindjet 

(nëpërmjet plan programeve dhe programeve arsimore, programeve parashkollore, 

ndërgjegjësimit përmes fushatave publike të përshtatura mirë dhe të përhapura...) 

do të jemi në gjendje të zbusim modelin e fuqishëm tradicional të ndarjes gjinore që 

pengon meshkujt të ndjehen “si në shtëpi” në fushat që kanë të bëjnë me kujdesin.
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Grafiku 1. Shkalla e punësimit sipas gjinisë në Maqedoninë e Veriut dhe Bashkimin Evropian (EU-27). 

2010 - 2019.

Burimi: Eurostat, grupmosha 15 deri në 64 vjeç.

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

     
 

          

     
 

Grafiku 2. Shkalla e punësimit sipas gjinisë dhe shkallës së arsimit në Maqedoninë e Veriut, 2010 dhe 

2019.

Burimi: Eurostat, grupmosha 15 deri në 64 vjeç.
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Grafiku 3. Të punësuar meshkuj dhe femra sipas nivelit arsimor, 2010 dhe 2019.

Burim: Llogaritjet e përqindjes bëhen në bazë të bazës së të dhënave për punësim sipas gjinisë, moshës 

dhe nivelit arsimor (1000), Eurostat

                    

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 
      
      

Grafiku 4. Shkallët e aktivitetit ekonomik sipas gjinisë në Maqedoninë e Veriut dhe në Bashkimin 

Evropian

 (EU-27), 2010 - 2019

Burim: Eurostat, grupmosha 15 deri në 64 vjeç.
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Grafiku 5. Shkalla e aktivitetit ekonomik sipas gjinisë dhe arsimit të arritur në Maqedoninë e Veriut, 

2010 dhe 2019.

Burim: Eurostat, grupmosha 15 deri në 64 vjeç.

                    

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 
      
      

Grafiku 6. Popullata ekonomikisht joaktive që nuk kërkon punë për arsye familjare/kujdes për persona 

të tjerë, sipas gjinisë, në Maqedoninë e Veriut dhe në Bashkimin Evropian (EU-27), 2010 - 2019.

Burim: Eurostat, grupmosha 15 deri në 64 vjeç.
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Grafiku 7. Shkalla e punësimit sipas gjinisë dhe moshës së fëmijës më të vogël (%) në Maqedoninë e 

Veriut dhe Bashkimin Evropian (EU-27), 2019

Burim: Eurostat, grupmosha 15 deri në 64 vjeç.

    

           

  

  

Grafiku 8. Pjesëmarrja e grave dhe burrave në punën totale të kujdesit pa pagesë, 2014/2015

Burim: J. Charmes (2019). Puna e papaguar që ka të bëjë me kujdesin dhe tregu i punës. Analiza e të 

dhënave për përdorimin e kohës të bazuar në Përmbledhjen botërore të fundit për përdorimin e kohës. Zyra 

e ILO-Gjenevë: Në dispozicion në:  https://bit.ly/3824AoA.  Llogaritjet e autorit janë bazuar në të dhënat e 

Entit shtetëror për statistika (2015). Sondazh për 

përdorimin e kohës, 2014/2015.
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Grafiku 9. Pjesëmarrja në punën e papaguar që ka të bëjë me kujdesin dhe puna totale e paguar e grave 

dhe e burrave, 2014/2015

Burim: J. Charmes (2019). Puna e papaguar që ka të bëjë me kujdesin dhe tregu i punës. Analiza e të 

dhënave për përdorimin e kohës të bazuar në Përmbledhjen botërore të fundit për përdorimin e kohës. Zyra 

e ILO-Gjenevë: Në dispozicion në:  https://bit.ly/3824AoA.  Llogaritjet e autorit janë bazuar në të dhënat e 

Entit shtetëror për statistika (2015). Sondazh për 

përdorimin e kohës, 2014/2015.
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Grafiku 10. Përvojat dhe qëndrimet e të mësuarit në distancë: balancimi i përgjegjësive.

Burim: UNICEF Shkup (2020). Përvoja dhe qëndrime në lidhje me mësimin në distancë gjatë pandemisë 

KOVID-19. Anketa online e kryer nga Reaktor - Hulumtim në veprim 

për zyrën e UNICEF-it në Shkup (e papublikuar kur u finalizua raporti). Baza e të dhënave me përgjigje nga 

prindërit e fëmijëve që ndjekin shkollën fillore, numri i përgjithshëm i përgjigjeve, N = 3394.
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