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AKRONIME 

LKD Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi (Ligji kundër 
diskriminimit)

CEDAW Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Kundër 
Grave 

DE Drejtori Ekzekutiv
KMD Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi 
KPMD Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi
OShC Organizata(t) e shoqërisë civile
BE Bashkimi Evropian
EU-LFS Anketa për fuqinë punëtore evropiane 
LI Liria e Informacionit
DBGj Diskriminimi me bazë gjinore
LPMDhFDhF Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj femrave dhe 

dhuna në familje
BPV Bruto Prodhimi Vendor
ILO Organizata Ndërkombëtare e Punës
RrGK Rrjeti i Grave të Kosovës
LGBTQIA+ Lesbike, homoseksual, biseksual, trans*, queer/pyetës, interseks, 

aseksual dhe persona të tjerë që identifikohen
LP Ligji i Punës
MPPS Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
IKDNj Institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut
MV Maqedonia e Veriut
OPM Organizata e Punëdhënësve të Maqedonisë
OShCDG Organizatat e shoqërisë civile për të drejtat e grave 
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Ky raport shqyrton diskriminimin me bazë gjinore dhe punën në Maqedoninë e Veriut 
(MV), si pjesë e një nisme rajonale për të trajtuar diskriminimet e tilla me bazë gjinore 
në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, mbështetur nga Bashkimi Evropian (BE) dhe 
bashkë- financuar nga Agjensia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim 
(Sida). Hulumtimi kishte për synim të jepte informacion për mangësitë në kornizën 
përkatëse ligjore; prevalencën dhe natyrën e diskriminimit me bazë gjinore që ka të bëjë 
me punën; shkallën në të cilën njerëzit kanë paraqitur ankesa; dhe si institucionet i kanë 
trajtuar rastet e tilla. Hulumtimi synoi të informojë mbi veprimet e Reaktor-Hulumtim në 
veprim, Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) dhe organizatave të saj partnere, ndër të tjera. 
I realizuar në 2018 dhe i përsëritur në 2021, hulumtimi ka përfshirë metoda të përziera, 
duke përfshirë një rishikim në tavolinë, anketë në internet dhe intervista. 

Lidhur me kornizën ligjore, LKD i ri e solli ligjin kombëtar plotësisht në përputhje me 
standardet e BE-së për barazi në ligje dhe shumë përtej tij. LKD zgjeroi listën e bazave 
të mbrojtura haptazi, duke përfshirë identitetin gjinor, si dhe listën e formave të ndaluara 
të diskriminimit. Përkufizimet e formave të diskriminimit në Ligjin e Punës ndryshojnë 
nga ato në LKD dhe duhet të jenë të përputhura në këtë aspekt. Ligji i Punës duhet 
të harmonizohet me Direktivën e BE-së për Balancimin e Punës dhe Jetës dhe të futet 
koncepti i pushimit prindëror dhe i së drejtës për pushim atësor. Për më tepër, ndalеsa për 
ndërprerje të punësimit gjatë periudhës së pushimit për shtatzëni, lindje dhe prindërim 
duhet të ndryshojë në mënyrë që të mbrojë punëtorët nga mos-zgjatja e kontratave të 
tyre të punësimit me afat të caktuar.

Të dhënat e anketave, si të vitit 2018 dhe 2021 treguan se diskriminimi me bazë gjinore 
dhe shkeljet e të drejtave të punëtorëve janë ende dominuese, por shpesh nuk raportohen 
ose raportohen më pak në institucionet dhe mekanizmat përkatës.

Metoda e marrjes së mostrave të anketës na frenon nga përgjithësimi i dallimeve me 
bazë gjinore, por analiza e përvojave anonime të ndara në anketën në internet tregon 
se seksizmi dhe stereotipet gjinore duket se nxisin diskriminimin me bazë gjinore me të 
cilin përballen gratë gjatë punësimit, promovimit dhe në përgjithësi në vendin e punës. 
Shumica e grave raportuan se kishin përjetuar pyetje në intervistën për punë që mund të 
nënkuptojnë diskriminim, shumica e tyre lidhur me martesën dhe statusin prindëror ose 
planet e ardhshme për të krijuar një familje. Shtatzënia mbetet një hap i rrezikshëm në 
karrierë dhe gratë shpesh kanë qenë të detyruara të zgjedhin midis punësimit me pagesë 
ose kujdesit për fëmijët. Kjo konfirmohet më tej me rastet e grave punëtore që kërkuan 
ndihmë juridike falas nga OShC-të, duke ndarë përvojat e tyre të diskriminimit në lidhje 
me shkeljet e të drejtave të tyre si punëtore që kishin të bënin me shtatzëninë (p.sh. 
ndërprerja e kontratës së punës gjatë kohës që kanë qenë në pushim mjekësor për shkak 
të shtatzënisë së rrezikshme) ose prindërimin (p.sh. paguhet nën pagën minimale sepse 
përdor masën e qeverisë për t’u liruar nga puna si prind i një fëmije nën moshën dhjetë 
vjeçare). 
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Përveç diskriminimit që ka të bëjë me stereotipet për mëmësinë dhe përgjegjësitë e 
kujdesit, gratë që punojnë janë ende subjekt i ngacmimeve seksuale në punë. Kryerësit 
kanë tendencë të jenë burra në pozita më të larta, duke nënkuptuar se çekuilibri i pushtetit 
është pjesë përbërëse në ngacmimet seksuale në vendin e punës. 

Ndonëse më pak të zakonshme, burrat mund të hasin në diskriminim si pasojë e 
paragjykimeve gjinore për punët e pranueshme për burrat dhe për fuqinë e supozuar 
fizike të burrave. Kur burrat mendonin se i janë nënshtruar diskriminimit për shkak se 
gratë janë promovuar ose u është dhënë trajtim i “privilegjuar”, është sugjeruar se ka 
objektivizim ose ngacmim seksual të koleges “së privilegjuar”.

Kriza e shkaktuar nga pandemia COVID-19 preku ndjeshëm punëtorët që u përballën me 
humbje të vendeve të punës, ulje të pagave dhe mbyllje të objekteve të punës. Ekzistojnë 
dëshmi të rëndësishme për shkeljen e të drejtave të punëtorëve. Mbyllja e shkollave dhe 
kopshteve së bashku me realitetin “e ri” të punës nga shtëpia, sfiduan balancimin e jetës 
personale dhe profesionale; Të punësuarit, veçanërisht gratë u përballën me stresin e 
menaxhimit të përgjegjësive për kujdesin me oraret e punës, dhe gjithashtu u përballën 
me vështirësi lidhur me të punuarit nga shtëpia.

Sa i përket sektorit të punësimit, diskriminimi me bazë gjinore është më i përhapur 
në sektorin privat. Nuk ka informacion të mjaftueshëm në lidhje me diskriminimin me 
bazë gjinore në punë midis personave me aftësi të kufizuara, grupeve etnike pakica dhe 
personave me identitete të ndryshme gjinore dhe orientime seksuale. Analiza cilësore 
e përvojave të të anketuarve me diskriminimin me bazë gjinore sugjeron njohuri të 
pamjaftueshme për atë se çfarë përbën një diskriminim me bazë gjinore ndërsa kjo mund 
të ndikojë në shkallën e përvojës që raportohet.

Intervistat e kryera sugjerojnë se jo të gjithë përfaqësuesit nga institucionet përkatëse 
kanë demonstruar njohuri dhe kuptim të mjaftueshëm të diskriminimit me bazë gjinore 
që ka të bëjë me punën. Përfaqësuesit e Avokatit të Popullit dhe KPMD-së ishin mjaft 
të informuar në lidhje me legjislacionin, por deri më tani kanë pasur shumë pak raste. 
Gjyqtarët kishin njohuri të kufizuara për kornizën përkatëse ligjore ndërsa inspektorët e 
punës dukej se kishin vështirësi në bërjen e dallimit midis diskriminimit me bazë gjinore 
dhe shkeljeve të të drejtave të punëtorëve në përgjithësi. Si në vitin 2018, ashtu edhe 
në vitin 2021, përfaqësuesit e OShC-ve jo vetëm që ishin shumë të ditur për kornizën 
përkatëse ligjore, por gjithashtu kishin përvojën më praktike duke punuar në rastet e 
diskriminimit me bazë gjinore. Në përgjithësi, si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, 
të anketuar të ndryshëm kanë vërejtur se mungon zbatimi i duhur i kornizës ligjore për 
diskriminimin me bazë gjinore në punë.
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HYRJE

BOSHLLËQET GJINORE DHE DISKRIMINIMI ME BAZË 
GJINORE NË PUNË 

Gratë në MV përballen me diskriminim të rrënjosur thellë, i dëshmuar nga boshllëqet e 
mëdha dhe të vazhdueshme gjinore në punësim dhe pjesëmarrje në fuqinë punëtore. 
Gati gjysma (46%) e grave në moshë pune në mënyrë të vazhdueshme kanë qenë jashtë 
fuqisë punëtore krahasuar me 23.3% e burrave1. Hendeku gjinor në pjesëmarrjen në 
MV ka vazhduar në dekadën e fundit dhe ka mbetur gati dy herë më i lartë se mesatarja 
e BE-27. Për shembull, në vitin 2020 hendeku gjinor i pjesëmarrjes në fuqinë punëtore 
ishte 22.7 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me 10.7 pp të BE-27 Për më tepër, hendeku i 
MV ka qenë dukshëm më i madh se ai i disa vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, si 
p.sh. Mali i Zi me 13.6 pp dhe Serbia me 13.8 pp.

Shkalla e aktivitetit
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Figura 1: Shkalla e aktivitetit midis grave dhe burrave (nga 15 deri në 64 vjeç) në Maqedoninë e Veriut dhe 
BE-27, nga 2011 deri në 2020. Burimi: Anketa Evropiane e Fuqisë Punëtore, Eurostat.

1  Eurostat (përditësimi i fundit: 10/09/2021 23:00). Normat e aktivitetit sipas gjinisë, moshës dhe shtetësisë (%), viti 
i përzgjedhur 2020, grupmosha 15 deri në 64 vjeç. Në dispozicion në: https://ec.europa.eu/eurostat/datab_cus10_AR/ 
default/table?lang=en . 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSA_ARGAN__custom_1300916/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSA_ARGAN__custom_1300916/default/table?lang=en
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Më shumë se gjysma (59%) e grave kanë ngelur jashtë fuqisë punëtore për shkak të 
përgjegjësive që kanë të bëjnë me kujdesin e fëmijëve, personave të rritur që kanë 
nevojë për kujdes ose përgjegjësive të tjera familjare, krahasuar me vetëm 2% të 
meshkujve2. Përfshirja e pabarabartë e burrave dhe grave në përgjegjësitë e kujdesit si 
arsye të pasivitetit në tregun e punës ka qenë e dukshme edhe në BE, por ndarja ka qenë 
shumë më pak e dukshme (21.9% e grave krahasuar me 2.9% e burrave)3. Për më tepër, 
sipas statistikave zyrtare, gratë në MV kanë ndërrmarë 72%4 të punës së papaguar në 
shtëpi dhe për përkujdesje në, duke konfirmuar më tej ndarjen e pabarabartë në punën 
e papaguar që pengon qasjen e barabartë në punët e paguara për gratë.

Nga gratë në moshë pune 45,3% ishin të punësuara krahasuar me 63,7% të meshkujve 
në vitin 2020. Edhe pse shkalla e punësimit të burrave dhe grave është rritur me kalimin 
e viteve, hendeku gjinor ka vazhduar dhe ka mbetur pothuajse dy herë më i lartë se 
mesatarja evropiane e vitit 2020 (MV=18,4 pp krahasuar me BE-27= 10,3 pp.)5.
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Figura2 Shkalla e punësimit midis grave dhe burrave (nga 15 deri në 64 vjeç) në Maqedoninë e Veriut dhe 
BE-27, nga 2011 deri në 2020. Burimi: Anketa Evropiane e Fuqisë Punëtore, Eurostat.

2  Eurostat (përditësimi i fundit: 10/09/2021 23:00). Popullsi joaktive për shkak të përgjegjësive të kujdesit 
sipas gjinisë. Në dispozicion në: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_40/default/
table?lang=en. 
3  Ibid.
4  Charmes, J. (2019). The Unpaid Care Work and the Labour Market (Puna e kujdesit të papaguar dhe tregu i punës). 
An analysis of time use data based on the latest World Compilation of Time-use Surveys. ILO (Zyra Ndërkombëtare e 
Punës) – Gjenevë: ILO, 2019. Në dispozicion në: https://bit.ly/3824AoA . Kalkulimet e autorit janë bazuar në të dhënat e 
Entit Shtetëror për Statistika (2015). Koha e realizimit të anketës, 2014/2015.
5  Eurostat (përditësimi i fundit: 10/09/2021). Shkalla e punësimit sipas gjinisë, moshës dhe nivelit të arritjeve arsimore 
(%), viti i përzgjedhur 2020, grupmosha 15 deri në 64 vjeç. Në dispozicion në: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
setupDownloads.do. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_40/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_40/default/table?lang=en
https://bit.ly/3824AoA
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do
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Midis burrave dhe grave rurale, dallimi në shkallën e punësimit ka mbetur edhe më i 
madh (24 pp)6, duke nënkuptuar barriera shumështresore për disa gra dhe diskriminim 
ndërsektorial potencial7. Për më tepër, gratë nga zonat rurale kanë më shumë gjasa 
të përfshihen në punë joformale. 8 Ndërkohë, hendeku gjinor ka mbetur vetëm 5.3 pp 
midis grave dhe burrave në arsimin terciar,9 duke konfirmuar diskriminimin e natyrshëm 
me bazë gjinore dhe faktin që gratë duhet të “punojnë më shumë” për të pasur qasje 
në punësimin me pagesë. Duke pasqyruar ndarjen e pabarabartë në punën e papaguar, 
hendeku gjinor në punësim ka mbetur edhe më i madh midis prindërve, nga 14,4 pp 
tek ata pa fëmijë në 32,4 pp tek ata prindëritme fëmijë më të vegjël se gjashtë vjeç 
(të dhënat nga 2020).10 Siç dëshmohet, rolet tradicionale gjinore në të cilat burrat janë 
mbajtësit kryesorë të familjes ndërsa karriera e grave mbizotëron më shumë në mesin 
e prindërve. Kjo konfirmon më tej se puna e kujdesit të papaguar duket se kontribuon 
drejtpërdrejt në pabarazitë në pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore. Pasi që burrat 
nuk janë të përfshirë në mënyrë të barabartë në punët shtëpiake dhe në përgjegjësitë 
e kujdesit për fëmijët dhe familjen, gratë ose janë të përjashtuara plotësisht nga tregu i 
punës ose mbajnë barrën e dyfishtë të punës së paguar dhe të papaguar.

Për më tepër, Ligji aktual i Punës (LP) njeh përgjegjësinë e kujdesit të hershëm të fëmijëve 
si përgjegjësi ekskluzive e nënave, dmth. grave punëtore (ju lutemi shihni kapitullin mbi 
kornizën ligjore), ndërsa 87% e fëmijëve më të vegjël se 3 vjeç NUK janë në objekte 
formale të kujdesit të fëmijëve (krahasuar me 64.7% në BE-27).  

6  Eurostat (përditësimi i fundit: 10-09-2021 23:00). Shkalla e punësimit sipas gjinisë, moshës dhe shkallës së urbanizimit 
(%). Në dispozicion në: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFST_R_ERGAU__custom_1301016/default/
table?lang=en. 
7  Diskriminimi ndërsektorial – ndodh kur dy ose më shumë arsye veprojnë njëkohësisht dhe ndërveprojnë në mënyrë 
të pandashme, duke prodhuar forma të veçanta dhe specifike të diskriminimit. Një grua e re rome, për shembull, përjeton 
diskriminim në tregun e punës sepse është rome dhe për këtë arsye konsiderohet “e rrezikshme”, sepse ajo është grua 
dhe “ka shumë gjasa të ketë fëmijë së shpejti” dhe sepse është e re dhe si rrjedhim pa përvojë. Shih: Intersectionality 
and Multiple Discrimination, Council of Europe. Në dispozicion në: https://www.coe.int/en/web/gender-matters/
intersectionality-and-multiple-discrimination
8  ILO në bashkëpunim me BERZH (28 maj 2020). COVID-19 and the World of Work: Vlerësimi i shpejtë i ndikimeve të 
punësimit dhe përgjigjet e politikave. MAQEDONIA E VERIUT. Në dispozicion në: https://www.ilo.org/budapest/what -we-
do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm 
9  Eurostat (përditësimi i fundit: 10-09-2021 23:00). Shkalla e punësimit sipas gjinisë, moshës dhe nivelit të arsimimit 
(%). Në dispozicion në: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_ergaed/default/table?lang=en. 
10  Eurostat (Përditësimi i fundit: 02-06-2021). Shkalla e punësimit të të rriturve sipas gjinisë, grupmoshave, nivelit 
të arsimimit, numrit të fëmijëve dhe moshës së fëmijës më të vogël (%). Në dispozicion në: http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFST_R_ERGAU__custom_1301016/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFST_R_ERGAU__custom_1301016/default/table?lang=en
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_ergaed/default/table?lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Popullsia joaktive për shkak tl përgjegjësive lidhur me kujdesin
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Figura 3: Gratë dhe burrat joaktiv (nga 20 deri në 64 vjet) për shkak të përgjegjësive me kujdesin (përqindja 
e popullsisë jashtë fuqisë punëtore). Burimi: Anketa Evropiane e fuqisë punëtore, Eurostat.

Përveç boshllëqeve në punësim, gratë në tregun e punës kanë tendencë të jenë më të 
cenueshme, pasi ato janë të mbipërfaqësuara në industritë intensive dhe të pasigurta të 
punës. 11 Për shembull, gratë përbëjnë 80% të punonjësve në industrinë e tekstilit, lëkurës 
dhe veshjeve, ku shkeljet e të drejtave kanë mbetur një praktikë e zakonshme dhe pagat 
janë nën mesataren mediane.12 Përveç kësaj, gratë kanë qenë të mbipërfaqësuara në 
mesin e punëtorëve të papaguar familjar (p.sh. në bujqësi ose biznese të tjera familjare). 
Duke kontribuuar me punën e tyre, këta punëtorë, si prindërit ose bashkëshortët që 
qëndrojnë në shtëpi, kanë mbetur ekonomikisht të varur nga familja, duke i bërë ata më 
të cenueshëm ndaj dhunës ekonomike dhe pleqërisë pa përfitime pensioni.

Për sa i përket segregimit vertikal, burrat përbëjnë shumicën e punëdhënësve (78.8% 
burra dhe 21.2 gra)13. Përveç kësaj, 100% e Drejtorëve Ekzekutiv (DE) të kompanive më 
të mëdha të listuara janë burra.14 Këto pabarazi nuk mund të shpjegohen me dallimet në 
arritjet arsimore, pasi, siç u përmend më lart, përqindje më të madhe të arsim të lartë 
kanë gratë e punësuara. Krahas efekteve të këtij “tavani prej qelqi”, i cili ka minuar vlerën 

11  ILO në bashkëpunim me BERZH (28-04-2020). COVID-19 and the World of Work: Vlerësimi i shpejtë i ndikimeve të 
punësimit dhe përgjigjet e politikave. MAQEDONIA E VERIUT. Në dispozicion në: https://www.ilo.org/budapest/what-we-
do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm.
12  Ibid.
13 Enti Shtetëror i Statistikës, Baza e të dhënave MakStat. Të punësuar sipas gjendjes ekonomike dhe gjinisë, 
2020, vjetore. Në dispozicion në: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/en/MakStat/MakStat__PazarNaTrud__
AktivnosNaNaselenie/030_PazTrud_Mk_EkoStat_ang.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-
cb4e5f7ec5ef
14  EIGE, Baza e të dhënave të statistikave gjinore (Përditësimi i fundit më 15-12-2021). Kompanitë më të mëdha të 
listuara: DE, ekzekutiv dhe joekzekutivë.
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e punës së grave, asimetritë e fuqisë gjinore në vendin e punës kanë kontribuar më tej 
në ngacmimin seksual.15 

Në përmbledhje, statistikat zyrtare sugjerojnë pabarazi gjinore të rrënjosura thellë dhe 
të vazhdueshme, që nënkuptojnë diskriminim në qasjen deri tek punësimi i paguar dhe 
puna e denjë, si dhe ndarja jo e barabartë e punës së papaguar. 

KRIZA E COVID-19 DHE TË DREJTAT E PUNËTORËVE 

Rasti i parë me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut është regjistruar më 26 shkurt 202016, 
duke hapur mundësinë për masa konkrete nga institucionet shtetërore për sigurinë e 
qytetarëve dhe parandalimin e përhapjes së virusit. Pandemia arriti në Maqedoninë 
e Veriut në mes të një krize politike që ekzistonte paraprakisht. Zgjedhjet e shpallura 
të parakohshme dhe shpërndarja e parlamentit ndodhën vetëm disa ditë para se të 
raportohej rasti i parë me COVID-19.17 Mungesa e një parlamenti pengoi çdo reagim të 
shpejtë legjislativ nga qeveria dhe ligjvënësit për t’u përshtatur me situatën e re dhe 
për të kufizuar efektet e pandemisë në tregun e punës. Kjo krizë institucionale zgjati 
derisa Presidenti i Maqedonisë së Veriut nuk u thirr në nenin 127 të Kushtetutës18, duke 
shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në të gjithë territorin e vendit dhe duke i dhënë 
qeverisë pushtetin legjislativ, pasi parlamenti nuk mund të mblidhej.19 Kjo i mundësoi 
qeverisë të sundonte me dekret, duke ndryshuar ose miratuar çfarëdo ligji të ri në vend. 
Ky rregull me dekret zgjati deri në shpalljen e fundit të gjendjes së jashtëzakonshme nga 
Presidenti më 8 qershor 202020 për tetë ditë të tjera, pas së cilës filluan të zbatohen datat 
dhe kërkesat standarde për zgjedhjet parlamentare. Zgjedhjet u mbajtën më 15 korrik 
2020. Pas zgjedhjeve, më 31 gusht 202021 u formua qeveria, me të cilën baraspesha 
institucionale e vendimmarrjes për legjislacionin iu kthye parlamentit. 

Midis datës 18 mars 2020, kur u shpall gjendja e parë e jashtëzakonshme dhe 22 qershor 
2020, kur u hoq gjendja e jashtëzakonshme, u dhanë 250 dekrete qeveritare me fuqi 
ligjore.22 Për të zbutur efektet socio-ekonomike të krizës së COVID-19, qeveria deri më 
tani ka miratuar  gjashtë grupe masash ekonomike, me vlerë prej rreth 1.1 miliardë euro, 

15  Wilson, F., & Thompson, P. (2001). Sexual harassment as an exercise of power (Ngacmimi seksual si ushtrim 
pushteti). Gender, Work & Organization (Gjinia, puna dhe organizimi) 8(1), 61-83.
16  Anadolu Agency, “Rasti i parë i Covid-19 në Maqedoninë e Veriut”, 26.02.2020 https://bit.ly/2VVLFvo . 
17  Radio Liberty Europe, “Parlamenti u shpërnda, u hap rruga për zgjedhjet (parlamentare), botuar më 16.02.2020, në: 
https://bit.ly/ 3g0mIWG . 
18 “Presidenti shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në vend”, Akademik.mk, publikuar më 18.02.2020 https://akademik.
mk/pretsedatelot-pendarovski-proglasi-vonredna-sostojba/
19   Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nenet 126, 127 dhe 128, në: https://www.sobranie.mk/content/
Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf. 
20  “Presidenti Pendarovski shpalli gjendjen e re të jashtëzakonshme e cila do të zgjasë 8 ditë”, Radio MOF, publikuar 
më 16.06.2020, në: https://www.radiomof.mk/pretsedatelot-pendarovski-proglasi-nova-vonredna-sostojba-od-8-dena-
po-baranje- na-vladata/ . 
21  Deklaratë për media e Kryeministrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e publikuar më 31.08.2020, https://vlada.
mk/node/22321. 
22  Hadži-Zafirov, Zh., Kocevski, G., Amet, S., Stojanoska, M., Petrovska, N., Kamberi, I. (2020) Analizë e dekreteve 
të qeverisë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme në Maqedoninë e Veriut, Grupi i projekteve për reforma në drejtësi. 
Në dispozicion në: https://epi.org.mk/wp-content/uploads/analiza-na-donesenite-uredbi-so-zakonska-sila-za- vreme-na-
vonrednata-sosto%D1%98ba-vo-2020_bluprint.pdf. 

https://bit.ly/2VVLFvo
https://bit.ly/3g0mIWG
https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf
https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf
https://www.radiomof.mk/pretsedatelot-pendarovski-proglasi-nova-vonredna-sostojba%20-od-8-dena-po-baranje-na-vladata/
https://www.radiomof.mk/pretsedatelot-pendarovski-proglasi-nova-vonredna-sostojba%20-od-8-dena-po-baranje-na-vladata/
https://vlada.mk/node/22321
https://vlada.mk/node/22321
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që përfshinin katër linja krediti pa interes.23 Nuk ekzistojnë indikacione se qeveria ka 
përdorur analiza gjinore për të informuar masat për ndihmë ndërsa raporti për zbatimin 
e katër grupeve të para të masave nuk ofron të dhëna të ndara sipas gjinisë.24  Shumica 
e masave të qeverisë të vëna nga fillimi i pandemisë deri në fund të korrikut 2020 kanë 
qenë neutrale nga aspekti gjinor, domethënë ato injorojnë pabarazitë ekzistuese midis 
burrave dhe grave, duke ruajtur kështu status quo-në dhe duke përforcuar diskriminimin 
me bazë gjinore. Sipas një vlerësimi sistematik, nga 46 masa të analizuara, vetëm dy 
masa mund të konsideroheshin si masa transformuese gjinore; ndërkohë, 14 masa 
kanë njohur dimensionin gjinor, por nuk kanë trajtuar shkaqet rrënjësore të pabarazive 
gjinore.25 Përveç kësaj, sindikatat e punës dhe organizatat e shoqërisë civile kanë kritikuar 
Qeverinë, të shqetësuara se masat e lehtësimit ekonomik kanë qenë më mbështetëse për 
sektorin afarist, duke i lënë punëtorët në duart e punëdhënësve të cilët i japin përparësi 
fitimit mbi mirëqenien e punëtorëve.26 

Një nga masat vendimtare të hartuara nga qeveria për ruajtjen e punësimit ishte 
mbështetja financiare për subvencionimin e pagave. Kompanitë e kualifikuara që kanë 
pësuar humbje të konsiderueshme për shkak të krizës së COVID-19 mund të aplikonin 
për mbështetje financiare për pagë minimale për çdo punonjës ose për subvencione që 
arrijnë deri në 50% të kontributeve të detyrueshme sociale për punëtor.27 Edhe pse masa 
kishte për qëllim të ruante vendet e punës dhe të mbronte të ardhurat e punëtorëve, 
Drejtoria e të Ardhurave Publike lëshoi një deklaratë zyrtare duke theksuar se deri më 4 
tetor 2021, 5,713 kompani që kanë marrë mbështetje financiare nga qeveria për pagat e 
punëtorëve nuk i kishin paguar pagat e 14.829 punëtorë.28 Janë paralajmëruar bllokime 
dhe paralajmërime për kompanitë që kanë keqpërdorur masat e qeverisë.

Krahas mbështetjes direkte financiare për punëdhënësit e sektorit privat, paga minimale 
për dy muajt e parë të krizës ose ndonjë formë e mbështetjes financiare më pas, iu dha 
sipërmarrësve individualë, zejtarëve, fermerëve të regjistruar dhe personave të tjerë 
që trajtohen si punëtorë që punojnë për llogari të vetë. Kjo masë ekonomike përfshiu 
fermerët, por vetëm ata që janë të regjistruar përmes firmave, ose si sipërmarrës 
individual nën Ligjin për kryerje të veprimtarisë bujqësore.29 Në këtë mënyrë i ka 

23  Ministria e Financave (7 korrik 2021). “Zëvendëskryeministri Bytyqi, ministri Besimi dhe drejtori Naumov promovuan 
linjën kreditore “COVID 4” – 10 milionë euro kredi pa interes në dispozicion të sektorit afarist”. Në dispozicion në: https://
finance.gov.mk/2021/07/07/deputy-prime-minister-bytyqi-minister-besimi-and-director-naumov-promoted-covid-4-credit-
line-eur-10-million-interest-free-loans-available-to-the-business-sector/?lang=en. 
24  Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut (qasur më 07.10.2021) Raport me status të realizimit të masave 
ekonomike për përballim me krizën nga COVID-19. Në dispozicion: https://bit.ly/3Dfde2M  . 
25  OSCE Mission to North Macedonia (2020), “Analysis of the influence of Covid-19 on gender”, available at: http://www.
crpm.org.mk/wp-content/uploads/2021/03/OSCE-Analiza-na-vlijanijata-od-Kovid-Sars-19-MK-FINAL.pdf. 
26  Federata e Sindikatave të Maqedonisë (FSM), Konfederata e organizatave sindikale të Maqedonisë (KOSM), Sindikata 
e pavarur akademike (SPA), Sindikata e pavarur e gazetarëve dhe punëtorëve mediatikë (SPGPM), Sindikata e Kulturës 
së Republikës së Maqedonisë (SKRM), SIndikata e Shërbimit Diplomatik të Maqedonisë (SShDM), Komiteti i Helsinkit për 
të Drejtat e Njeriut, Shoqata e qytetarëve “GlasenTekstilec”, Lëvizja e Majtë “Solidarnost” JADRO - Shoqata e skenës së 
pavarur kulturore, Shoqata e qytetarëve “PressToExit” Shkup, Shoqata Kontrapunkt (13.04 dhe 29.04.2020). Kërkesa deri 
te Qeveria për mbrojtjen e punëtorëve dhe të varfërve. Në dispozicion: https://bit.ly/35j7KEt
27  Dekret me fuqi ligjore për mbështetjen financiare të punëdhënësve nga sektori privat të prekur nga kriza shëndetësore-
ekonomike të shkaktuar nga virusi COVID-19 për shkak të pagesës së pagave për muajt prill dhe maj 2020. Gazeta Zyrtare 
e RMV, nr.93/20, e shpallur më 28.04.2020. Në dispozicion: https://bit.ly/2KIYZKu. 
28  Evropa e Lirë, 08.10.2021. DAP: 5.713 taksapagues nuk kanë paguar rrogat e 14.829 të punësuarve. Në dispozicion 
në: https://bit.ly/3x1xH9L  . 
29  Ligji për kryerje të veprimtarisë bujqësore “Gazeta Zyrtare e Maqedonisë së Veriut” nr. 11/02, 89/08, 116/10, 53/11 
dhe 39/16 dhe “Gazeta Zyrtare e Maqedonisë së Veriut” nr. 110/21.

https://finance.gov.mk/2021/07/07/deputy-prime-minister-bytyqi-minister-besimi-and-director-naumov-promoted-covid-4-credit-line-eur-10-million-interest-free-loans-available-to-the-business-sector/?lang=en
https://finance.gov.mk/2021/07/07/deputy-prime-minister-bytyqi-minister-besimi-and-director-naumov-promoted-covid-4-credit-line-eur-10-million-interest-free-loans-available-to-the-business-sector/?lang=en
https://finance.gov.mk/2021/07/07/deputy-prime-minister-bytyqi-minister-besimi-and-director-naumov-promoted-covid-4-credit-line-eur-10-million-interest-free-loans-available-to-the-business-sector/?lang=en
https://bit.ly/3Dfde2M
https://bit.ly/2KIYZKu
https://bit.ly/3x1xH9L
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anashkaluar fermerët e regjistruar përmes Ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor30, 
shumë prej të cilëve janë punëtorë të papaguar të familjes. Veçanërisht, sipas statistikave 
zyrtare, në vitin 2020, burrat përbënin shumicën e punëtorëve që punojnë për llogari 
të vetë (të vetëpunësuar) (76%), ndërsa gratë ishin të mbipërfaqësuara në mesin e 
punëtorëve të papaguar të familjes (64%).31 Për më tepër, atletët32 dhe punëtorët e 
sportit, kulturës dhe argëtimit dhe organizatat rinore, ndër të tjera, ishin të synuar 
veçanërisht me mbështetje për pagë minimale. 

Një nga masat që u vlerësua si transformuese gjinore, ndër ato që synonin të jepnin 
mbështetje financiare për kompanitë, ishte kredia pa interes për ndërmarrjet mikro dhe 
të vogla përmes Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut, në vlerë prej 31 milionë 
euro, duke përfshirë 30% fonde të pakthyeshme për ato kompani që janë të drejtuara 
ose të themeluara nga gra ose që punësojnë të rinj, janë të orientuara nga eksporti ose 
futin risi dhe dixhitalizim në punën e tyre. Nuk ka të dhëna publikisht të disponueshme 
se sa gra kanë aplikuar ose shfrytëzuar këtë masë.

Megjithëqë Qeveria caktoi masa për të mbështetur financiarisht kompanitë dhe likuiditetin 
e tyre, shumë punëtorë humbën vendet e tyre të punës. Ndër sektorët më të goditur 
ishin industritë me punë intensive dhe paga të ulta si industria e tekstilit, e lëkurës dhe 
e këpucëve, ku, siç u përmend, gratë përbëjnë 80% të të punësuarve. Duke u bazuar në 
të dhënat zyrtare, ekspertët vlerësuan se Bruto Prodhimi Vendor (BPV) në këto industri 
u ul deri në 29,4% në tremujorin e dytë 2020, që ishte më shumë se dyfishi i mesatares 
kombëtare 33. Si rezultat, mijëra punëtorë humbën punën e tyre. Numri i të punësuarve 
në industrinë e tekstilit u ul nga 22% të parapara në 28% ndërsa në industrinë e lëkurës 
me 55%34. Një analizë tjetër vlerësoi efektin e krizës së COVID-19 te punëtorët e pasigurt 
(p.sh., punëtorët me pagë të ulët, punëtorët e papaguar të familjes, punëtorët shtëpiak 
me pagesë, punëtorët me kontrata pune jotipike dhe punëtorët joformal). Analiza vlerësoi 
se humbja totale e vendeve të punës gjatë pandemisë ishte rreth 7,5 mijë në vit dhe 
se më të prekurit ishin punëtorët me pagë të ulët, ku përfshihej një pjesë e madhe e 
punëtorëve shtëpiak me pagesë dhe punëtorëve joformalë.35 

30  Ligji për sigurimin pensional dhe invalidor, „Gazeta Zyrtare e Maqedonisë së Veriut“ nr. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 
43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/ 15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 
120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Maqedonisë së Veriut “nr. 180/19, 275/19, 31/20 dhe 
267/20
31  Baza e të dhënave MakStat (përditësimi i fundit -26.05.2021). I/e punësuar sipas gjendjes ekonomike, 
gjinisë, pagës neto dhe vitit Në dispoziicon në: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/
MakStatPazarNaTrudAktivnosNaNaselenie/033_Vrab. 
32  Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Dekreti me fuqi të ligjit për mbështetje financiare për 
sportistët, punëtorët sportivë dhe administratën sportive gjatë gjendjes së jashtëzakonshme”. Në dispozicion në: https://
koronavirus.gov.mk/wp-content/uploads/2020/04/Merka_2-Uredba_2.pdf. 
33  Ampeva, K., Popovski, N., Stamenkov, D., Kostovska S., Redaktuar nga: Vuçkova, V., (2020). Ndikimi i COVID - 19 në 
degët me pagë të ulët dhe me punë intenzive. Në dispozicion në: https://bit.ly/2ZpzZTC.
34  Ibid.
35  Tumanoska, D., Petreski, B., Petreski, M., (2021). Efekti i Covid-19 te punëtorët e pasigurt në Maqedoninë e Veriut: 
Përcjellja e punëtorëve me pagë të ulët, punëtorëve të papaguar të familjes, punëtorëve shtëpiak me pagesë, punëtorëve 
me kontrata pune atipike dhe punëtorëve joformalë Në dispozicion në: https://www.financethink.mk/wp-content/
uploads/2021/06/Efekti-of-Covid-19-on-precarious-workers-in-North-Macedonia-1.pdf. 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStatPazarNaTrudAktivnosNaNaselenie/033_Vrab
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStatPazarNaTrudAktivnosNaNaselenie/033_Vrab
https://koronavirus.gov.mk/wp-content/uploads/2020/04/Merka_2-Uredba_2.pdf
https://koronavirus.gov.mk/wp-content/uploads/2020/04/Merka_2-Uredba_2.pdf
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Figura 4 paraqet të dhënat për punësimin në Maqedoninë e Veriut nga Anketa Evropiane 
e Fuqisë Punëtore (EU-LFS). Të dhënat janë të përshtatura sezonalisht dhe ilustrojnë 
tendencat në vitin 2019, para krizës së COVID-19 dhe në 2020, gjatë krizës së COVID-19. 
Punësimi në vitin 2020 ka rënë në mënyrë të vazhdueshme, si te burrat ashtu edhe te 
gratë. Megjithatë, në çerekun e fundit (Q4) të vitit 2020, u rrit punësimi i meshkujve, por 
jo edhe i femrave. 

Punësimi gjithsej (Koncepte rezidente të popullsisë - LFS, të dhëna të përshtatura sipas 
sezonës) 
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Figura 4: Punësimi i grave dhe burrave (nga 15 deri në 64 vjeç), në mijë persona - të dhëna tremujore, të 
dhëna të përshtatura sezonale jo të dhëna të përshtatura sipas kalendarit. Burimi: Anketa Evropiane e Fuqisë 
Punëtore (EU-LFS), Eurostat.

Punëtorëve që humbën vendin e punës për shkak të COVID-19 iu ndanë përfitime për të 
papunësuarit sipas Ligjit ekzistues për Punësim dhe Sigurim. Megjithatë, me një dekret 
shtesë disa nga afatet për aplikim u ngrinë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, duke 
i lejuar njerëzit të aplikojnë për një periudhë më të gjatë.36 Me një Dekret shtesë për 
zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen Sociale,37 Qeveria lehtësoi kriteret për ndihmën e garantuar 
minimale. Kjo mundësoi një qasje “të shpejtë” deri tek mbrojtja sociale për amvisëritë që 
kishin një anëtar i cili është hequr nga evidenca e të papunëve për shkak të regjistrimit të 
parregullt, apo personave të cilëve u është ndërprerë punësimi me marrëveshje ose me 
shkakrkim nga punëdhënësi. Edhe pse kjo u soll si përgjigje ndaj shkeljeve në praktikë, 
të cilat i privuan punëtorët nga kompensimi monetar për shkak të përjashtimeve nga 
puna me marrëveshje, paga minimale e garantuar është një e ardhur e familjes, jo një e 
ardhur individuale, dhe përcaktohet në bazë të privimit material të familjes.38 

36  Уредба со законска сила за примена на Законот за вработувањето и осигурување во  случај наневработеност 
за време на вонредна состојба. Gazeta Zyrtare e RMV, nr: 89/20, Publikuar në: 3.04.2020. Në dispozicion në: https://
bit.ly/3bRpTff . 
37  Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот 
за социјалната заштита за време на вонредна состојба. Gazeta Zyrtare e RMV, nr: 108, Shpallur në: 3.04.2020. https://
bit.ly/2KJzatO. 
38  Reaktor-Hulumtim në veprim, 2020). Puna e paguar dhe e papaguar, diskriminim në bazë gjinore dhe të drejtat e 
punës në kohën e COVID-19. Në dispozicion në: https://bit.ly/3p5Ugqe. 

https://bit.ly/3bRpTff
https://bit.ly/3bRpTff
https://bit.ly/2KJzatO
https://bit.ly/2KJzatO
https://bit.ly/3p5Ugqe
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Qasja tek pushimi i paguar iu dha të sëmurëve kronikë, grave shtatzëna dhe personave 
me aftësi të kufizuara. Për të kompensuar për mbylljen e çerdheve dhe shkollave, lirim 
nga detyrimet e punës iu dha edhe prindërve të fëmijëve deri në dhjetë vjeç39. Edhe pse 
masa ishte krijuar për të qenë transformuese gjinore, ajo u përdor pothuajse ekskluzivisht 
nga gratë.40 Në ndërkohë, punëdhënësit u bënë presion punëtoreve gra, veçanërisht 
në sektorin privat dhe industritë e pasigurta, që të ktheheshin në punë kur nuk kishin 
askë që do të kujdesej për fëmijët e tyre ose ato “sanksionoheshin” me pagesa nën 
pagën minimale, përjashtime nga puna ose kërcënime për largim nga puna.41 42 Rolet 
tradicionale gjinore mbetën të gjithëpranishme; kur njëri prej prindërve duhej të “hiqte 
dorë” nga qasja tek punësimi me pagesë, “në mënyrë natyrore” kjo ishte nëna.

Organizatat e shoqërisë civile që ofrojnë ndihmë juridike falas publikuan raporte që 
evidentojnë shkelje të shumta të të drejtave të punëtorëve gjatë pandemisë. Shkeljet 
e të drejtave të punëtorëve u rritën intenzivisht gjatë krizës COVID-19, veçanërisht 
gjatë fillimit të pandemisë. Gjatë katër muajve të parë të pandemisë, Komiteti i Helsinkit 
konstatoi 197 raste të shkeljes së të drejtave të punës, që kanë prekur 2735 punëtorë43. 
Për më tepër, gjatë tre muajve të parë të krizës, Shoqata “Glasen Tekstilec” pranoi 95 
ankesa për shkelje të të drejtave dhe kushte të pasigurta të punës, duke prekur më 
shumë se 4000 punëtorë, kryesisht në fabrikat e tekstilit44.

Punëdhënësit përjashtuan nga puna punëtorët duke i detyruar ata të nënshkruajnë një 
“fletë blanko për përjashtim” ose një përfundim të kontratës së punës me marrëveshje. 
Kjo i la punëtorët pa të drejtë për të kërkuar kompensim monetar nga Agjencia e 
Punësimit gjatë muajve të parë të krizës, sepse ligjërisht ata trajtoheshin sikur të ishin 
larguar vullnetarisht nga puna45. Bazuar në nevojat e tyre, disa punëdhënës nuk i zgjatën 
kontratat e punës me afat të caktuar për disa punëtorë ndërsa disa raporte dëshmuan se 
gratë ishin të parat që u larguan në periudhën e largimeve nga puna46. Disa punëtorë u 
pushuan nga puna pa një afat përjashtimi, ndërsa disa u pushuan nga puna gjatë kohës 
që ishin në pushim mjekësor ose pushim të detyrueshëm për shkak të reduktimeve 
në prodhim. Disa punëtorë paguheshin më pak se paga minimale, ndërsa disa morën 
kërcënime për anulim ose ditë të papaguara. Punëtorët e cënueshëm si të sëmurët 
kronikë, personat me aftësi të kufizuara dhe punëtoret shtatzëna që përdorën të drejtën 
e tyre për leje me pagesë të dhënë në bazë të masave të përkohshme të qeverisë për 

39  Dekret me fuqi juridike për zbatimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës në gjendje të jashtëzakonshme. Gazeta Zyrtare 
e RMV, Nr.90, Publikuar me: 4.04.2020. Në dispozicion në:   https://bit.ly/2KJzatO  . 
40  Misioni i OSBE-së në Maqedoninë e Veriut (2020), “Analiza e ndikimit të Covid-19 mbi gjininë”. Në dispozicion në: 
http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2021/03/OSCE-Analiza-na-lijanjata-od-Kovid-Sars-19-MK- FINAL.pdf. 
41  Ampeva, K., Popovski, N., Stamenkov, D., Kostovska S., Redaktuar nga: Vuçkova, V., (2020). Ndikimi i COVID - 19 në 
degët me pagë të ulët dhe me punë intenzive. Në dispozicion në: https://bit.ly/2ZpzZTC  . 
42  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Maqedoninë e Veriut (2020), “Përmbledhje e masave qeveritare për 
parandalimin dhe sigurinë nga Covid-19 dhe ndikimi i tij në të drejtat e punës”, në dispozicion në: https://mhc.org.mk/
wp-content/uploads/2020/11/overview_mk.pdf  . 
43  Ibid.
44  Ampeva, K., Popovski, N., Stamenkov, D., Kostovska S., Redaktuar nga: Vuçkova, V., (2020). Ndikimi i COVID - 19 në 
degët me pagë të ulët dhe me punë intenzive. Në dispozicion në: https://bit.ly/2ZpzZTC.
45  Reactor-Hulumtim në veprim, 2020). Puna e paguar dhe e papaguar, diskriminim në bazë gjinore dhe të drejtat e 
punës në kohën e COVID-19 . Në dispozicion: https://bit.ly/3p5Ugqe.
46  ILO në bashkëpunim me BERZH (28-04-2020). COVID-19 and the World of Work: Vlerësimi i shpejtë i ndikimeve të 
punësimit dhe përgjigjet e politikave. Maqedonia e Veriut. Në dispozicion në: https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/
publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm.
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të mbrojtur shëndetin publik ishin në rrezik më të madh për të marrë pagë nën pagën 
minimale ose kërcënim për largim nga puna.47 

Në ndërkohë, jeta dhe shëndeti i punëtorëve ishin gjithashtu në rrezik. Disa punëdhënës 
nuk siguruan respektimin e protokolleve të mbrojtjes nga COVID-19 në vendin e punës; 
as nuk e reduktuan kapacitetin e transportit të organizuar të punës për 50%. Gjatë 
COVID-19, disa fabrika reduktuan orët e punës, por të tjera u bënë presion punëtorëve 
që të punojnë gjatë karantinës dhe orës policore48.

METODOLOGJIA  

Që nga viti 2018, Reaktor - Hulumtim në veprim, ka bashkëpunuar me organizatat e 
shoqërisë civile për të drejtat e grave (në tekstin e mëtejmë, “OShCDG”) nga pesë vende 
të tjera të Ballkanit Perëndimor për adresimin e diskriminimit me bazë gjinore lidhur 
me punën. Pas hulumtimit bazë të kryer në vitin 2018, Reaktor e ka përsëritur këtë 
kërkim në vitin 2021, pjesërisht për të vlerësuar progresin me kalimin e kohës. Ky raport 
kërkimor është një nga gjashtë raportet e vendit dhe një raport rajonal gjithëpërfshirës 
shoqërues që shqyrton diskriminimin me bazë gjinore lidhur me punën. Ky hulumtim 
synon të vazhdojë të informojë partnerët e OShCDG, ‘ndër të tjerë’, për përpjekjet për 
rritjen e ndërgjegjësimit dhe nismat avokuese, drejt uljes së prezencës së diskriminimit 
me bazë gjinore në punë. Hulumtimi ka për synim të jep informacione të përmirësuara 
për prevalencën dhe natyrën e diskriminimit me bazë gjinore që ka të bëjë me punën; 
shkallën në të cilën njerëzit kanë paraqitur ankesa me për diskriminim me bazë gjinore; 
dhe si institucionet i kanë trajtuar rastet e tilla. Më konkretisht, ky hulumtim i vitit 2021 
synoi t’u përgjigjej pyetjeve të mëposhtme kërkimore: 

I.  Deri në çfarë mase është e kompletuar korniza ligjore dhe e politikave në lidhje 
me diskriminimin me bazë gjinore në përputhje me direktivat përkatëse të BE-së 
dhe mbrojtjet e duhura?

II.  Sa raste të diskriminimit me bazë gjinore në lidhje me punën janë raportuar në 
institucione të ndryshme në 2008-2020? 

III.  Për çfarë arsye janë raportuar dhe/ose regjistruar pak raste diskriminimi? Lidhur 
me këtë, deri në çfarë mase janë të vetëdijshëm njerëzit për format e ndryshme 
të diskriminimit dhe si t’i raportojnë ato dhe si ka ndryshuar ky ndërgjegjësim me 
kalimin e kohës?

IV.  Si i kanë trajtuar institucionet përkatëse rastet e diskriminimit deri më sot, dhe si ka 
ndryshuar kjo me kalimin e kohës, nëse ka ndryshuar? 

Për t’iu përgjigjur pyetjeve të lartpërmendura, Reaktor-Hulumtim në veprim ka kryer 
kërkime nga marsi deri në dhjetor 2018 për botimin e parë të këtij raporti dhe përsëri nga 
fundi i marsit deri në qershor 2021 për këtë botim të dytë. Hulumtimi përfshinte metoda 
të përziera kërkimore. 

47  Ampeva, K., Popovski, N., Stamenkov, D., Kostovska S., Redaktuar nga: Vuçkova, V., (2020). Ndikimi i COVID - 19 në 
degët me pagë të ulët dhe me punë intenzive. Në dispozicion në: https://bit.ly/2ZpzZTC.
48  Ibid.
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Së pari, u krye një analizë ligjore për të shqyrtuar dhe vlerësuar legjislacionin aktual 
në fuqi kundër diskriminimit në Maqedoninë e Veriut, duke përfshirë çdo mangësi në 
përafrimin e legjislacionit kombëtar me Acquis Communautaire, me një fokus të veçantë 
në legjislacionin që ka të bëjë me barazinë gjinore. Ai shqyrton ligjet ndërkombëtare, 
traktatet dhe konventat, Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ligjet 
përkatëse kombëtare dhe legjislacionin dytësor. Analiza ligjore shërbeu gjithashtu për 
të identifikuar institucionet përkatëse, rolet dhe përgjegjësitë e tyre. Së dyti, u rishikua 
literatura ekzistuese e të dhënave të disponueshme për diskriminimin. 

Së treti, të dhënat ekzistuese lidhur me rastet e diskriminimit, të ndara sipas gjinisë, 
janë kërkuar dhe janë mbledhur nga disa institucione që kanë përgjegjësi ligjore për të 
trajtuar diskriminimin (Inspektorati Shtetëror i Punës, Institucioni i Avokatit të Popullit 
të Maqedonisë së Veriut, gjykatat civile dhe Komisioni për mbrojtje dhe parandalim nga 
diskriminimi). Për më tepër, përfaqësues nga këto institucione u intervistuan duke përdorur 
një udhëzues intervistash gjysmë të strukturuar për të matur njohuritë, ndërgjegjësimin 
dhe përvojat e tyre me diskriminimin me bazë gjinore në punë. 

Së fundi, duke përdorur Lime Survey, një sondazh anonim në internet në tri gjuhë 
(maqedonisht, shqip dhe anglisht) që synonte të mblidhte informacion nga gra dhe 
burra të ndryshëm në lidhje me njohuritë e tyre për legjislacionin kundër diskriminimit, 
qëndrimet, përvojat personale me diskriminimin, nëse raste të tilla ishin raportuar dhe 
arsyet se përse ata nuk e kanë raportuar diskriminimin kur ka ndodhur. Sondazhi u 
promovua gjerësisht, duke synuar grupet e nënpërfaqësuara, duke përfshirë me anë të 
mediave, e-mailit dhe promovimit në Facebook. Për informacion të mëtejshëm në lidhje 
me metodologjinë, ju lutemi të shihni Shtojcën 1.

RRETH KËTIJ RAPORTI 

Ky raport analizon së pari kornizën përkatëse ligjore, duke paraqitur gjetjet e Analizës 
juridike. Pastaj, shqyrton ndërgjegjësimin, qëndrimet dhe raportimin e njerëzve për 
diskriminimin me bazë gjinore, që dalin nga gjetjet e anketës. Raporti vazhdon të diskutojë 
mbi dominimin dhe llojet e ndryshme të diskriminimit me bazë gjinore, duke përfshirë 
atë diskriminim që prek grupe të ndryshme njerëzish. Pastaj shqyrtohen përgjigjet e 
institucioneve të ndryshme ndaj diskriminimit me bazë gjinore. Raporti përfundon me 
rekomandimet e drejtuara institucioneve dhe aktorëve përkatës. Shtojcat përfshijnë 
metodologjinë, informacionin demografik për të anketuarit, mjetin e anketës dhe një 
shembull udhëzues intervistash. 
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ANALIZA JURIDIKE
 
Ky kapitull analizon kornizën ligjore në lidhje me diskriminimin me bazë gjinore në fushën 
e marrëdhënieve të punës. Analiza u realizua kryesisht si një analizë kritike gjinore e 
materialeve parësore,49 duke u fokusuar në ligje. Ajo përfshinte një analizë krahasuese 
të ligjit kombëtar kundrejt ligjit të BE-së, të mbështetur nga gjetjet nga materialet 
dytësore, siç janë analizat nga organizatat ndërkombëtare dhe kombëtare qeveritare dhe 
joqeveritare.50 

Brenda ligjit kombëtar, pjesët e mëposhtme të legjislacionit janë të rëndësishme 
për rregullimin e barazisë gjinore dhe mbrojtjen nga diskriminimi në bazë gjinore në 
marrëdhëniet e punës:

• E drejta kushtetuese:
 ○ Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut (Kushtetuta) dhe 

amendamentet e saj
• E drejta ndërkombëtare51

• Ligji për barazi dhe mosdiskriminim:
 ○ Ligji për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve
 ○ Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi 
 ○ Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna ndaj femrave dhe dhuna në 

familje
 ○ Ligji për Avokatin e Popullit

• Ligji i punës:
 ○ Ligji për marrëdhëniet e punës

• E drejta penale:
 ○ Kodi Penal dhe ndryshimet përkatëse

Kapitulli së pari shqyrton të drejtën ndërkombëtare përkatëse. Më pas, i kthehet ligjit 
përkatës kombëtar. Fillon me dispozitat kushtetuese, kalon në legjislacionin për barazi 
dhe mosdiskriminim, ligjin e punës dhe përfundon me Kodin penal. Në vijim, kapitulli 
paraqet rrugët përkatëse procedurale për ngritjen e ankesave të bazuara në diskriminim, 
duke u fokusuar tek institucionet përgjegjëse. Ai përfundon me një përmbledhje të 
shkurtër të sanksioneve përkatëse.

49  Të gjitha burimet parësore dhe dytësore janë referuar siç duhet gjatë gjithë tekstit.
50  Veçanërisht, grupi kryesor i njohurive u gjenerua nga organizatat jofitimprurëse në vend, si drejtpërdrejt duke 
publikuar analiza dhe raporte, ashtu edhe në mënyrë të tërthortë duke i çuar rastet në institucionet kompetente dhe duke 
avokuar për ndryshime legjislative.
51  Sipas Kushtetutës, të gjitha traktatet ndërkombëtare të ratifikuara në përputhje me Kushtetutën janë pjesë e së 
drejtës kombëtare ndërsa, në hierarkinë juridike, janë mbi ligjet dhe aktet nënligjore kombëtare (Burimi: Kushtetuta e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. Faqja Zyrtare e Kuvendit e Republikës së Maqedonisë së Veriut, www.sobranie.mk/
the-constitution-of-the -republic-of-macedonia.nspx  , neni 118. Të gjitha vegëzat e qasura më: 16.02.2021).

http://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx
http://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx
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E DREJTA NDËRKOMBËTARE

Kjo pjesë rendit instrumentet e së drejtës ndërkombëtare që kanë të bëjnë me 
diskriminimin me bazë gjinore në punë dhe të cilat, siç janë ratifikuar në përputhje me 
Kushtetutën,52 konsiderohen pjesë e ligjit kombëtar. Me ratifikimin e këtyre instrumenteve 
nuk është regjistruar asnjë vërejtje e rëndësishme për diskutimin aktual.

• Kombet e Bashkuara:53 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut; 
Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit 
Racor; Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj 
Grave (CEDAW) dhe Protokolli Fakultativ në lidhje me ankesat individuale dhe 
procedurat e hetimit; Konventa për të Drejtat e Fëmijës; Pakti Ndërkombëtar për 
të Drejtat Civile dhe Politike dhe Protokolli Fakultativ; Pakti Ndërkombëtar për të 
Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore dhe Protokolli Fakultativ; Konventa për 
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara.

• Këshilli i Evropës: Konventa për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave 
dhe Dhunës në Familje (e referuar edhe si Konventa e Stambollit); Konventa për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe Protokollet e saj (të 
referuara edhe si KEDNJ); Karta Sociale Evropiane - e rishikuar.

• Organizata Ndërkombëtare e Punës: C111 Konventa e Diskriminimit 
(Punësimi dhe Profesioni), Konventa C171 e Punës së Natës. 

Në Qershor 2019, në Konferencën Njëqindvjeçare të ILO-s, u miratua Konventa 190 për 
Eliminimin e Dhunës dhe Ngacmimit në Botën e Punës dhe Rekomandimi shoqërues i saj 
206. Për herë të parë në të drejtën ndërkombëtare, Konventa 190 përcakton të drejtën 
e secilit për një botë pune pa dhunë dhe ngacmim, ndërkohë që përcakton detyrimin për 
shtetet anëtare që të respektojnë, promovojnë dhe realizojnë këtë të drejtë. Konventa 
190 ofron përkufizimin e parë ndërkombëtar të dhunës dhe ngacmimit në botën e punës 
si një sërë sjelljesh dhe praktikash të papranueshme ose kërcënimesh, qoftë si një dukuri 
e vetme apo e përsëritur, që synojnë, rezultojnë ose mund të rezultojnë në dëm fizik, 
psikologjik, seksual ose ekonomik dhe përfshin dhunën dhe ngacmimin me bazë gjinore.54 
Konventa vazhdon të përkufizojë dhunën dhe ngacmimin me bazë gjinore si dhunë dhe 
ngacmim të drejtuar ndaj personave për shkak të seksit ose gjinisë së tyre, ose që 
prek personat e një seksi ose gjinie të caktuar në mënyrë joproporcionale dhe përfshin 
ngacmimin seksual.55 Konventa 190 nuk është ratifikuar ende nga Maqedonia e Veriut.

52 Ju lutemi vini re se termi “ratifikuar” përdoret këtu gjerësisht për t’iu referuar të dy instrumenteve që u ratifikuan dhe 
atyre që u aderuan si trashëgimi nga ish-federata jugosllave.
53  Shih gjithashtu: Deklarata e Pekinit dhe Platforma për Veprim (1995).
54  C190 – Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190), Official website of the International Labour Organization, 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190, Art.1, para.1 (a).
55  Po aty, Art.1, para.1 (b).

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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E DREJTA KUSHTETUESE

Parimi i barazisë është vlerë themelore e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së 
Veriut e vitit 1991 (në tekstin e mëtejmë Kushtetuta). Neni 8, i cili rendit këto vlera, 
përfshin: 

liritë dhe të drejtat themelore të individit dhe qytetarit, të njohura në të drejtën 
ndërkombëtare dhe të përcaktuara në Kushtetutë; shprehja e lirë e identitetit 
kombëtar, përfaqësimi i drejtë i qytetarëve që u përkasin të gjitha bashkësive në 
organet e pushtetit shtetëror dhe në institucionet e tjera publike në të gjitha nivelet.56 

Më tej, neni 9 rregullon të drejtën për barazi. Ai parashikon që: 

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të barabartë në liritë dhe të 
drejtat e tyre, pavarësisht nga seksi, raca, ngjyra e lëkurës, prejardhja kombëtare dhe 
sociale, bindjet politike dhe fetare, statusi pronësor dhe social. Të gjithë qytetarët 
janë të barabartë para Kushtetutës dhe ligjit. (Theksimi i shtuar.)57 

Veçanërisht, asnjë dispozitë e ndarë e veçantë nuk rregullon barazinë e grave dhe burrave 
dhe Kushtetuta nuk i referohet gjinisë.

Kushtetuta përcakton “të drejtën për punë, zgjedhjen e lirë të punësimit, mbrojtjen në 
punë dhe ndihmën materiale gjatë papunësisë së përkohshme” për çdo person (neni 32, 
paragrafi 1). Më tej, Kushtetuta përcakton se të gjitha vendet e punës janë të hapura për 
të gjithë dhe nën kushte të barabarta (neni 32, paragrafi 2). Duke marrë parasysh nenin 
9, të dyja dispozitat duhet të lexohen për të përfshirë barazinë në bazë të seksit. Nenet 
40 - 42 rregullojnë të drejtat që lidhen me familjen, lirinë për të vendosur për riprodhimin 
dhe fëmijët dhe u jep mbrojtje të veçantë nënave dhe të miturve në punë.

Këto të drejta dhe liri kushtetuese (dhe të tjera) mund të kufizohen, por jo në mënyrë 
që do të diskriminojë “në bazë të seksit, racës, ngjyrës së lëkurës, gjuhës, fesë, origjinës 
kombëtare ose sociale, statusin pronësor ose shoqëror” (theksimi i shtuar).58 Mbrojtja e 
këtyre të drejtave dhe lirive kushtetuese, duke përfshirë ndalimin e diskriminimit “në bazë 
të seksit, racës, përkatësisë fetare, kombëtare, sociale dhe politike” (theksimi i shtuar)59 
është pjesë e kompetencave të Gjykatës Kushtetuese, institucion i ngarkuar kryesisht me 
“mbrojtjen e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë” .60 Ndonëse neni 110 i Kushtetutës ku 
thotë “seksi”, praktika gjyqësore e Gjykatës Kushtetuese sugjeron që ajo në fakt e lexon 
këtë bazë si të tillë që përfshin edhe seksin edhe gjininë.

56  Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Uebfaqja zyrtare e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx, Art. 8.
57  Ibid, Art. 9, para. 1 dhe 2.
58  Ibid. Neni 54.
59  Ibid. Neni 110 paragrafi 1(3). 
60  Ibid. Neni 108.

http://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx
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LEGJISLACIONI PËR BARAZI DHE MOSDISKRIMINIM

Në nivel kombëtar, barazia dhe mosdiskriminimi në bazë të gjinisë është rregulluar në akte 
të ndryshme ligjore. Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi është lex generalis 
(dmth. ligj i përgjithshëm) që merret me çështjet e barazisë dhe mosdiskriminimit. Prandaj, 
është ligji i parë i diskutuar në këtë analizë. Është gjithashtu lex specialis (d.m.th., ligj që 
rregullon një çështje specifike) për barazinë dhe çështjet e mosdiskriminimit të trajtuara 
sipas ligjeve të tjera, duke përfshirë ligjin kyç për punësim: Ligjin për marrëdhëniet e 
punës (diskutuar në pjesën vijuese). Së bashku me Ligjin për mundësi të barabarta të 
grave dhe burrave dhe Ligjin për Avokatin e Popullit, përbëjnë kornizën kryesore ligjore 
për barazi dhe mosdiskriminim, duke rregulluar fushveprimin personal dhe material të 
mbrojtjes, aspektet procedurale, gjobat dhe kornizën institucionale. Ligji për Avokatin 
e Popullit është diskutuar në pjesën ‘Korniza institucionale’, ndërsa dy ligjet e tjera 
janë diskutuar këtu. Së fundi, ndonëse nuk është një legjislacion tipik për barazi dhe 
jodiskriminim, Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna ndaj femrave dhe dhuna në 
familje ka rëndësi për këtë analizë për faktin se rregullon një temë që i ka rrënjët dhe 
synon të trajtojë dinamikën e njëjtë sociale. Andaj, është e përfshirë në këtë pjesë të 
analizës.

Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi

Pas shumë vitesh presioni publik (kryesisht nga OShC-të, por edhe nga organizatat 
ndërkombëtare), Ligji i ri për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi (Ligji kundër 
diskriminimit, LKD) u miratua dhe hyri në fuqi në tetor 2020.61 Ky ligj pasoi ligjin e anuluar 
kundër diskriminimit të vitit 2019 dhe ligjin e parë kundër diskriminimit nga viti 2010.62

Sipas LKD-së, diskriminimi është: 

çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë e bazuar në çfarëdo baze diskriminimi 
[që sipas nenit 3 përfshin seksin, gjininë dhe identitetin gjinor], duke kryer ose mos 
kryer një akt të caktuar, që synon ose rezulton në parandalimin, kufizimin, pranimin, 
gëzimin ose ushtrimin e të drejtave dhe lirive të një personi ose grupi të caktuar 
në kushte të barabarta si gjithë të tjerët. Pjesa e lartpërmendur përfshin të gjitha 
format e diskriminimit, duke përfshirë pamundësimin e akomodimit të arsyeshëm 
dhe pamundësimin e qasjes dhe disponueshmërisë së infrastrukturës, mallrave dhe 
shërbimeve.63  

Kjo ndalesë zbatohet me një shtrirje të gjerë personale dhe materiale. Në mënyrë 
eksplicite përfshin njëzet e dy baza të diskriminimit,64 duke përfshirë seksin, gjininë dhe 
identitetin gjinor. Lista e bazave të mbrojtura shkon shumë përtej bazave të listuara në 

61  Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi 2020 (Gazeta Zyrtare e RMV, nr: 258/2020) (në tekstin e mëtejmë 
Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi 2020).
62  European Equality Law Network, ‘Anti-discrimination Law (re)adopted by Parliament, following annulment by the 
Constitutional Court’ (01.12.2020), në: https://www.equalitylaw.eu/downloads/5306-north-macedonia-anti-discrimination-
law-re-adopted-by-parliament-following-annulment-by-the-constitutional-court-89-kb.
63  Закон за спречување и заштита од дискриминација 2020 [Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi], 
Neni 6.
64  Ibid. Neni 5.

https://www.equalitylaw.eu/downloads/5306-north-macedonia-anti-discrimination-law-re-adopted-by-parliament-following-annulment-by-the-constitutional-court-89-kb
https://www.equalitylaw.eu/downloads/5306-north-macedonia-anti-discrimination-law-re-adopted-by-parliament-following-annulment-by-the-constitutional-court-89-kb
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të gjitha direktivat e BE-së për barazinë. LKD përfshin gjithashtu të gjitha fushat sipas 
direktivave të BE-së për barazinë, duke përfshirë atë me interes kryesor për këtë analizë, 
punësimin, dhe ofron një listë më të gjerë dhe të hapur.65

Format e diskriminimit

LKD-ja ndalon format e mëposhtme të diskriminimit: diskriminimin e drejtpërdrejtë; 
diskriminimin e tërthortë; ngacmimin; ngacmimin seksual; inkurajimin, nxitjen dhe 
udhëzimin e diskriminimit; viktimizimin; dhe segregacionin. Ligji i ri gjithashtu ndalon 
diskriminimin me anë të asocimit dhe diskriminimin me anë të perceptimit dhe e konsideron 
mungesën e akomodimit të arsyeshëm si diskriminim.66 Përveç kësaj, Ligji përcakton të 
ashtuquajturat forma të rënda të diskriminimit, brenda të cilave ndalon diskriminimin e 
shumëfishtë, diskriminimin ndërsektorial, diskriminimin e përsëritur dhe diskriminimin e 
zgjeruar.67 Përkufizimet janë në përputhje me ligjin e BE-së dhe me standardet e tjera 
ndërkombëtare. Disa madje shkojnë përtej kërkesave të direktivave të BE-së, siç është 
përkufizimi i akomodimit të arsyeshëm si një formë diskriminimi.

Trajtimi i pabarabartë nuk konsiderohet se përbën 
diskriminim

LKD-ja parasheh tri masa dhe veprime që nuk paraqesin diskriminim: veprim afirmativ, trajtimi 
ndryshe i qytetarëve që del nga shkaku i posedimit të shtetësisë maqedonase dhe kërkesë e 
mirëfilltë dhe përcaktuese profesionale.68 Këto përjashtime janë formuluar në përputhje me 
standardin e kërkuar nga ligji i BE-së.

Organi i barazisë

Organi i parë i barazisë në vend, Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD), i krijuar 
në bazë të ligjit të vitit 2010, është zëvendësuar nën ligjin e vitit 2020 me Komisionin për 
Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi (KPMD). Ashtu si paraardhësi i tij, ai duhet të 
shërbejë si një institucion kombëtar i pavarur për të drejtat e njeriut me mandat barazie 
si në sferën publike ashtu edhe në atë private dhe si një organ barazie sipas kërkesave 
të direktivave të BE-së.

Ndonëse procedura për emërimin e anëtarëve të KPMD-së ishte më transparente se 
procedurat për dy përbërjet e mëparshme të KMD-së, nuk ishte pa probleme. Para së 
gjithash, Kuvendi, pavarësisht kërkesës së partisë më të madhe opozitare, nuk bëri një 
kontroll administrativ nëse kandidatët plotësonin kriteret minimale të përcaktuara në ligj. 
Këto kritere përfshinin shtatë vjet përvojë të përgjithshme në të drejtat e njeriut, duke 
përfshirë pesë në temën e mosdiskriminimit. Në fund, jo të gjithë personat e emëruar e 
përmbushën këtë kriter.

65  Ibid. Neni 3.
66  Ibid. Neni 4, paragraf. 4, 8 dhe 9.
67  Ibid. Neni 13.
68  Ibid. Neni 7.
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Kërkesa legjislative për baraspeshë gjinore midis komisionerëve nuk u respektua 
gjithashtu. Me vetëm dy69 nga shtatë anëtarët që janë gra, KPMD ka ndjekur hapat e 
paraardhësit të saj në lidhje me përfaqësimin e jobarabartë gjinor (KMDP e fundit kishte 
vetëm një grua).

Mandati i KPMD është në përputhje me ligjin e BE-së. Gjithashtu, në krahasim me 
komisionin paraprak, pozicioni i KPMD është përmirësuar për shkak të bazës së qartë 
ligjore për krijimin e një ndarjeje administrative në KPMD për komisionerët,70 ndryshe nga 
organizmi i mëparshëm në të cilin komisionerët duhej të kryenin vetë të gjitha detyrat 
administrative dhe teknike.

Përfundimi i kornizës legjislative kombëtare të pjesëzuar: 
detyrimi i harmonizimit

Dispozitat mbi barazinë dhe mos-diskriminimin janë të shpërndara nëpër ligje të ndryshme 
në nivel kombëtar. Një analizë e vitit 2015 zbuloi se këto dispozita shpesh nuk janë në 
përputhje me LKD e vitit 2010.71 Kjo gjendje duhet të zgjidhet me LKD-në e re pasi 
përmban një dispozitë tranzitore që mandaton një proces të harmonizimit të ligjeve të 
tjera kombëtare me LDK-në. Neni 48 i LDK-së kërkon që të gjitha ligjet që përmbajnë 
dispozita mbi mbrojtjen dhe parandalimin e diskriminimit të përputhen me LDK-në brenda 
dy vjetësh.

Risitë e prezantuara nga LDK e re

LDK e re është një përmirësim i mirëpritur në kornizën legjislative. E solli ligjin kombëtar 
plotësisht në përputhje me standardet e BE-së për barazi në ligje dhe shumë përtej tij. 
Ligji kundër diskriminimit i vitit 2010, megjithëse ishte ligji i parë gjithëpërfshirës mbi 
barazinë në vend,72 u kritikua gjerësisht në shumë drejtime, duke përfshirë dështimin 
për të përmbushur standardet minimale të kërkuara nga e Drejta e BE-së.73 LDK e re 
zgjeroi listën e bazave të mbrojtura haptazi, duke përfshirë identitetin gjinor. Ai ruajti 
shtrirjen e gjerë materiale. LDK zgjeroi listën e formave të ndaluara të diskriminimit për të 
përfshirë segregimin, diskriminimin e supozuar, diskriminimin e asocuar dhe diskriminimin 
ndërseksional. Pozita e organit të barazisë sipas ligjit është përmirësuar dukshëm, si 
edhe disa aspekte procedurale, të tilla si lidhur me zhvendosjen e barrës së provës dhe 
mundësive për kërkim të mbrojtjes së gjykatës.

69  Në momentin e shkruarjes së kësaj analize, njëra nga këto dy anëtare ka paraqitur dorëheqjen e saj për arsye 
personale. Burimi: Neda Çalovska Dimovska, Komunikim në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë “Lënda: Dorëheqja” 
(11.02.2021), https://www.sobranie.mk//materialdetails.nspx?materialId=c0645f4a-1fac-4a3e-9d4c-32b29a94697b. Kjo 
do të lërë hapësirë për përfaqësim me potencial më pak të barabartë gjinor.
70  Ibid. Neni 22.
71  Biljana Kotevska, ‘Analiza e harmonizimit të legjislacionit kombëtar për barazi dhe mosdiskriminim’ (OSBE 2015).
72  Ligji mbi mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve nga viti 2006 nuk mund të konsiderohet një ligj i tillë pasi 
ai nuk mbulon shumë institute ligjore të barazisë, të cilat pritet të jenë në një ligj gjithëpërfshirës.
73  Për një përmbledhje të kritikës së këtij ligji, shih: Vaska Leshoska et al, Gender-Based Discrimination and Labour in 
North Macedonia (Reactor, 2019), pp. 14-37, https://reactor.org.mk/en/publication-all/gender-based-discrimination-and-
labour-in-north-macedonia/. 

https://www.sobranie.mk//materialdetails.nspx?materialId=c0645f4a-1fac-4a3e-9d4c-32b29a94697b
https://reactor.org.mk/en/publication-all/gender-based-discrimination-and-labour-in-north-macedonia/
https://reactor.org.mk/en/publication-all/gender-based-discrimination-and-labour-in-north-macedonia/
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Ligji për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve

Legjislacioni i përgjithshëm për futjen e barazisë gjinore është Ligji mbi mundësitë e 
barabarta të femrave dhe meshkujve,74 miratuar në vitin 2012.75 Qëllimi kryesor i Ligjit të 
vitit 2012 është të krijojë mundësi të barabarta për gratë dhe burrat në të gjitha sferat e 
jetës, si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik dhe të eliminojë pengesat për arritjen 
e barazisë së plotë gjinore. ‘Mundësi të barabarta’ kuptohet se nënkupton promovimin e 
parimit të pjesëmarrjes së barabartë të grave dhe burrave në të gjitha sferat e sektorit 
publik dhe privat, status të barabartë dhe trajtim në ushtrimin e të gjitha të drejtave 
dhe në zhvillimin e potencialit të tyre individual dhe qasje të barabartë në rezultatet 
nga ky zhvillim. Kështu, Ligji ofron një kornizë për futjen e çështjeve gjinore dhe synon 
të kapërcejë pozitën e tanishme të pafavorshme sociale të grave dhe burrave, e cila 
është ‘rezultat i diskriminimit sistematik ose pabarazisë strukturore gjinore që rezulton 
nga kushtet historike dhe socio-kulturore’. Ai ofron bazë ligjore për futjen e masave të 
posaçme (masa pozitive, inkurajuese dhe programore) për arritjen e de facto barazisë 
gjinore.

Masat pozitive përfshijnë dhënien e përparësisë gjinisë më pak të përfaqësuar nën kushte 
të barabarta deri sa të arrihet përfaqësimi i barabartë. Masat inkurajuese sigurojnë 
motivim të posaçëm për të futur përfitime të posaçme që të eleminohen kushtet që çojnë 
në pabarazi. Masat e programit janë ato që përqëndrohen në rritjen e ndërgjegjësimit, 
organizimin e veprimtarive dhe zhvillimin dhe zbatimin e planeve të veprimit për mundësi 
të barabarta. Entitetet kryesore përgjegjëse për zbatimin e të gjitha këtyre masave janë 
Parlamenti, Qeveria, organet shtetërore, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Avokati 
i Popullit, njësitë e vetëqeverisjes lokale, partitë politike dhe mediat. Ligji ndalon në 
mënyrë specifike diskriminimin, ngacmimin dhe ngacmimin seksual.

Vlerësimet e zbatimit të këtij Ligji në nivel qendror dhe lokal të zhvilluar në vitin 2019 
identifikuan një numër çështjesh, duke përfshirë një nevojë për ndryshime të rëndësishme 
legjislative dhe institucionale, siq është krijimi i një institucioni të ri qendror për barazi 
gjinore – Sekretariati mbi barazinë gjinore në Qeveri, rishikimi i pozitës së koordinatorëve 
gjinor në një pozitë me kohë të plotë dhe sqarimi dhe zgjerimi i pozitës së Parlamentit në 
lidhje me barazinë gjinore.76 Është formuar një grup pune që po punon në përgatitjen e 
një projekt-ligji të ri për barazinë gjinore në përputhje me gjetjet nga vlerësimi.77

74  Ligji mbi mundësitë e barabarta të femrave dhe meshkujve, Gazeta Zyrtare, Nr. 6, 13.01.2012.
75  Ky tekst u parapri nga legjislacioni i vitit 2006 me të njëjtin titull. Megjithatë, ky Ligj tregua si i paefektshëm në shumë 
aspekte. Kështu që u miratua ligji i vitit 2012. Burimi: Mirjana Najçevska dhe Biljana Kotevska, ‘Country Report on Gender 
Equality - Macedonia’ (Komisioni Evropian 2019).
76  Неда Чаловска-Димовска, ‹Извештај За Проценката На Имплементацијата На Законот За Еднакви Мозности 
На Жените и Мажите На Централно Ниво› [Raporti i monitorimit të zbatimit të Ligjit për mundësi të barabarta të 
femrave dhe meshkujve në nivel qendror](Министерство за труд и социјална политикa и Организација за безбедност 
и соработка во Европа 2019); Марија Савовска, ‹Извештај За Проценката На Имплементацијата На Законот За 
Еднакви Можности На Жените и Мажите На Локално Ниво› [Raporti i monitorimit të zbatimit të Ligji mbi mundësitë 
e barabarta të femrave dhe meshkujve brenda Vetëqeverisjes Lokale] (Министерство за труд и социјална политика и 
Организација за безбедност и соработка во Европа 2019).
77  Në kohën e shkruarjes së këtij punimi, ky proet ligj nuk ishte i publikuar ende për publikun.
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LIGJI I PUNËS

Pjesa kyçe e legjislacionit në lidhje me ligjin e punës është Ligji për marrëdhëniet e 
punës, i cili diskutohet në hollësi në këtë pjesë. Një tjetër ligj i rëndësishëm që ka të bëjë 
me të drejtat e punës është Ligji për punësimin e personave me aftësi të kufizuara (2000 
si dhe ndryshimet pasuese), i cili rregullon kushtet e veçanta për punësimin dhe punën 
e personave me aftësi të kufizuara (neni 1). Përderisa ky legjislacion është, natyrisht, i 
zbatueshëm për gratë me aftësi të kufizuara, nuk ka dispozita që kanë të bëjnë në mënyrë 
eksplicite me gjininë, kështu që këtu nuk diskutohet më tutje. Duhet theksuar se ekziston 
edhe Ligji për mbrojtjen nga shqetësimet në vendin e punës. Megjithatë, ky ligj thotë në 
mënyrë eksplicite se “çdo lloj diferencimi i pajustifikuar gjatë një trajtimi të pabarabartë 
të një punëtori mbi çfarëdo baze diskriminimi i cili është i ndaluar dhe në funksion të të 
cilit sigurohet mbrojtja, në përputhje me ligjin”, nuk hyn në shtrirjen materiale të këtij 
ligji.78 Kështu, ky ligj del qartë jashtë fushës së kësaj analize ligjore.

Ligji për marrëdhëniet e punës

Ligji për marrëdhëniet e punës, i miratuar në vitin 2005 dhe i ndryshuar shumë herë 
më pas (në tekstin e mëtejmë Ligji i Punës), rregullon marrëdhëniet e punës ndërmjet 
punëtorëve dhe punëdhënësve, të krijuara me kontratë pune (neni 1). Një grup pune 
është duke punuar për një propozim për një ligj të ri të punës; megjithatë, në kohën e 
shkrimit, ky propozim nuk është publikuar ende për publikun.

Ligji i Punës përmban disa dispozita për barazinë dhe mosdiskriminimin, duke përfshirë 
dispozita që ndalojnë në mënyrë specifike diskriminimin ndaj grave dhe diskriminimin në 
lidhje me shtatzëninë. Ligji zbatohet si për sferën publike ashtu edhe për atë private, si për 
punën me orar të pjesshëm ashtu edhe për atë me orar të plotë si dhe për vetëpunësimin.

Parimet e përgjithshme kundër diskriminimit

Ligji i Punës i ndalon punëdhënësit të diskriminojnë një aplikues për punë ose punëtor 
në bazë të ‘origjinës racore ose etnike, ngjyrën, seksin, moshën, gjendjen shëndetësore 
ose aftësinë e kufizuar, besimet fetare, politike ose të tjera, anëtarësimin në sindikatë, 
origjinën kombëtare ose sociale, statusin familjar, statusin pronësor, orientimin seksual 
ose rrethana të tjera personale’ (theksimi i shtuar).79 Ai përcakton se: 

Grave dhe burrave duhet t’u sigurohen mundësi të barabarta dhe trajtim i barabartë në 
lidhje me: (1) Qasjen në punësim, duke përfshirë avancimin dhe trajnimin teknik dhe 
profesional në vendin e punës; (2) Kushtet e punës; (3) Paga e barabartë për punë 
të barabartë [e cila është kodifikuar më tej në nenin 108]; (4) Paketa profesionale 

78  Закон за заштита од вознемирување на работно место (Gazeta Zyrtare e RM, nr: 108/13, 147/2015) Neni 8(3).
79  Ligji për Marrëdhënie Pune (Gazeta Zyrtare e RM, nr: 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 
50/2010, 52/2010, 52/201, 52/2010 /2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 
20/2015, 33/2015, 72,151, 72/2015, 72/2015 , 134/2016, 120/2018 dhe Gazeta Zyrtare e RMV 110/2019, 267/2020 
Vendimet e Gjykatës Kushtetuese: U.nr 139/2005, U.nr 161/2005, U.nr 138/201 /2005, U.nr 111/2006, U.nr 188/2006, 
U.nr 170/2006, U.nr 200/2008, U.nr 20/2009, U.nr 176/2009, U.nr 263/ 2009, U.nr 62/2013, U.nr 114/2014) Neni 6(1). 
Ligji i punës, Neni 6(1).
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për Sigurime shoqërore; (5) Pushimi; (6) Orari i punës; (7) Përfundimi i kontratës së 
punës.80  

Parimi i trajtimit të barabartë përkufizohet si “ndalimi i diskriminimit të drejtpërdrejtë 
dhe/ose të tërthortë” në lidhje me dy dispozitat e përmendura më lartë.81

Janë të rëndësishme dy aspekte të zbatimit për përpunimin e ankesave për diskriminim. 
Së pari, Ligji i Punës përcakton se zhvendosja e barrës së provës vlen për rastet e 
diskriminimit. Përkufizimi është në përputhje me direktivat e BE-së, duke kërkuar vetëm 
fakte për të treguar një rast diskriminimi prima facie (d.m.th., të paraqesë prova të 
mjaftueshme për të krijuar një supozim të kundërshtueshëm se çështja e pohuar është 
e vërtetë), pas së cilës barra e provës kalon tek i pandehuri.82 Përveç kësaj, në rast të 
diskriminimit, punëtori ka të drejtë në kompensim në përputhje me Ligjin për Marrëdhëniet 
e Detyrimeve.83

Format e diskriminimit

Ligji i Punës përcakton këto forma të diskriminimit: diskriminim e drejtpërdrejtë, 
diskriminimin e tërthortë, ngacmimin, ngacmimin seksual, ngacmimin psikologjik dhe 
diskriminim e një punëtoreje femër84 për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe prindërimit.85 
Këto përkufizime ndryshojnë nga ato në LKD. Për më tepër, përkufizimi i diskriminimit 
të tërthortë nuk përfshin elementin e justifikimit objektiv. Përkufizimi i diskriminimit të 
tërthortë nga LKD, megjithatë, mund të përdoret për të lexuar këtë element në Ligjin e 
Punës. Në çdo rast, Ligji i Punës duhet të përafrohet me LKD në këtë aspekt.

Trajtim i pabarabartë që nuk do të konsiderohet se përbën diskriminim

Sipas Ligjit të Punës, ekzistojnë disa “përjashtime nga ndalesa e diskriminimit”. Këto 
janë kërkesa profesionale e mirëfilltë, mbrojtja e veçantë e kategorive të veçanta të 
punëtorëve (të moshuar, persona me aftësi të kufizuara, gra) duke përfshirë përjashtimet 
e lidhura me shtatzëninë dhe arsyet objektive për të dalluar personat e punësuar me 
kontrata kohëzgjatjeje të caktuar, krahasuar me ata me kontratë të pacaktuar.86 

Shpallje për vende të lira pune

Një nen i Ligjit të Punës trajton barazinë gjinore në shpalljet për vende të lira të punës. 
Ligji ndalon shpalljen e vendeve të lira të punës vetëm për gratë ose për burrat ‘përveç 
nëse gjinia e caktuar është një kërkesë thelbësore për kryerjen e punës’. E njëjta gjë vlen 

80  Ibid, Neni 6 (2).
81  ibid , Neni 6 (3).
82  ibid , Neni 11.
83  ibid , Neni 10. Gjithashtu, për më shumë rreth kësaj, ju lutemi shihni pjesën ‘Sanksionet’.
84  Siç mund të lexohet, Ligji i Punës kufizon mbrojtjen vetëm për gratë kur bëhet fjalë për shtatzëninë. Pra, ai nuk 
përfshin këtu, e as në asnjë nga dispozitat e tjera lidhur me shtatzëninë dhe lindjen, mbrojtjen e burrave shtatzënë ose 
të burrave që kanë lindur. Gjuha përjashtuese e trans* në këtë pjesë të analizës pasqyron përmbajtjen e ligjit dhe jo 
mendimin e autorit për këtë çështje. Sipas autorit, kjo është edhe një pikë më shumë në lidhje Ligjin e Punës që duhet të 
ndryshohet për të përfshirë të gjitha personat shtatzënë dhe personat që kanë lindur.
85  Ligji për marrëdhënie të punës, 2005, Nenet 7, 9, 9a dhe 9b.
86  ibid , Neni 8.
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edhe për dhënien e përparësisë një gjinie të caktuar.87 Pamundësia për t’i dhënë përparësi 
punësimit të personave të një gjinie të caktuar mund të interpretohet si një dispozitë që 
parandalon miratimin dhe zbatimin e masave për barazinë gjinore, si p.sh., me futjen 
e kuotave. Nëse lexohet së bashku me nenin 8, mbi ‘përjashtimet nga diskriminimi’, 
aktualisht, Ligji i Punës mund të lexohet se nuk lejon kuota ose masa të tjera afirmative. 
Kjo pikë duhet të korrigjohet me ndryshimin e Ligjit.

Paga e barabartë

Sipas Ligjit të Punës, ekziston një detyrim për t’u paguar të gjithë punëtorëve pagë të 
barabartë ‘për punë të barabartë me kërkesa të barabarta pune, pavarësisht nga gjinia e 
tyre’. Ky ligj gjithashtu shpall të pavlefshme të gjitha dispozitat që janë në kundërshtim 
me këtë, qofshin ato nga kontratat e punës, kontratat kolektive, apo rregulloret e tjera të 
përgjithshme të punëdhënësit.88

Rregullorja e punës së natës

Ligji i Punës ende përmban disa dispozita  gjinore regresive në lidhje me punën e natës 
në industri dhe ndërtimtari. Gjegjësisht, parashikon që një 

punëtore femër në industri dhe ndërtimtari nuk mund të caktohet në punë natën nëse 
ajo punë nuk e lejon të pushojë të paktën shtatë orë nga ora 22:00 deri në 05:00 të 
ditës pasardhëse [me përjashtim të një] punëtoreje që ka autorizime dhe përgjegjësi 
të veçanta ose kryen punë që kanë të bëjnë me mbrojtjen shëndetësore, sociale dhe 
mbrojtje tjetër të punëtorëve. 

Ligji gjithashtu përjashton ngjarjet të forcës madhore dhe ‘rrethanat veçanërisht serioze 
ekonomike, sociale dhe të ngjashme’.89 Kjo dispozitë nuk ka të bëjë aspak me shtatzëninë 
dhe nuk ka të bëjë posaçërisht me gratë shtatzëna. Kjo dispozitë ende nuk është sfiduar 
si diskriminuese në bazë të seksit para Gjykatës Kushtetuese. Me ratifikimin e fundit dhe 
hyrjen e ardhshme në fuqi të konventës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) 
në lidhje me punën e natës, kjo dispozitë do të duhet të ndryshojë.

Punëtorët me orar të pjesshëm

Ligji barazon të drejtat e punëtorëve me orar të pjesshëm me ato të punëtorëve me 
orar të plotë. Kontratat me orar të pjesshëm përkufizohen si kontrata që janë me orar 
më të shkurtër pune se kontrata e plotë prej 40 orëve në javë. Ligji i Punës parasheh 
përjashtimin që të futet ky parim në ‘profesionet që rregullohen me ligje të tjera’90.

87  ibid , Neni 24.
88  ibid , Neni 108.
89  ibid , Neni 131.
90  ibid Neni 48(3).
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Mbrojtja për shtatzëninë, lindjen dhe prindërimin

Ligji i Punës nuk njeh dhe nuk përfshin konceptin e ‘lejes prindërore’. Në vend të kesaj, 
ai fokusohet në pushimin e lehonisë dhe parashikon vetëmm shtatë ditë për leje pushimi 
për arsye personale dhe të familjes për babain. Baballarët mund të përdorin pushimin 
e lehonisë vetëm në rast se nënat nuk e përdorin atë. Përveç nenit 9b (i cili u diskutua 
tashmë), Ligji i Punës shton në mënyrë eksplicite një nen që ndalon ndërprerjen e 
kontratës së punës gjatë një lejeje të miratuar për shtatzëni, lindje dhe prindërim (duke 
përfshirë birësimin dhe lejen për baballarët), si dhe për t’u kujdesur për një anëtar të 
familjes (duke përfshirë kujdesin e qartë për fëmijët ‘me nevoja të veçanta’ deri në 
moshën tre vjeçare91) si dhe leje prindërore pa pagesë.92 Megjithatë, kjo mbrojtje nuk 
zgjatet nëse kontrata e punës skadon gjatë kohës që personi është në këtë pushim.

Një dispozitë deklaron se kujdes i veçantë do t’u jepet punëtorëve të cenueshëm ndërsa 
raste të tilla përfshijnë shtatzëninë, lindjen dhe prindërimin. Ai parashikon një detyrim 
për punëdhënësin që të lehtësojë baraspeshën punë-jetë private për punëtorin,93 për 
të krijuar një mjedis të sigurt pune ose për të liruar nga puna punëtorët e cënueshëm 
derisa të mund të garantohet siguria94 dhe ndalon caktimin e një punëtoreje shtatzënë 
në punë nëse shëndeti i saj ose i foshnjës së saj mund të ndikohet nga detyra e punës.95 
Punëtoret shtatzëna që punojnë me kimikate të rrezikshme kanë të drejtë të informohen 
për rreziqet.

Mbrojtja e veçantë e gruas gjatë shtatzënisë, lindjes dhe prindërimit përcaktohet në 
nenet 163 deri në 170 (me përjashtim të nenit 167 që siguron që babai ka të drejtën të 
marrë lejen prindërore nëse nëna nuk e përdor atë). Një grua ka të drejtë për nëntë muaj 
pushim të lehonisë (ose 15 për lindje/birësime të shumta). Pushimi mund të fillojë 45 ditë 
përpara datës së caktuar të lindjes, por duhet të fillojë 28 ditë përpara datës së caktuar 
të lindjes. Kompensimi është 100% nga paga e gruas shtatzënë dhe paguhet nga Fondi 
për sigurim shëndetësor për kohëzgjatjen e këtij pushimi. Nëse gruaja shtatzënë kthehet 
në punë para përfundimit të këtyre nëntë muajve, ajo ka të drejtë për kompensim shtesë 
në shumë prej 50% të pagës së saj, që paguhet krahas pagës së saj nga punëdhënësi. 
Asnjë studim nuk është kryer deri më sot, në lidhje me këtë, për efektin në praktikën e 
punësimit të grave.

Krahas pushimit të paguar, punëtorja ka të drejtë për deri në tre muaj pushim shtesë 
pa pagesë. Megjithatë, provat anekdotike sugjerojnë se punëdhënësit nuk kanë njohuri 
adekuate se si të trajtojnë kërkesa të tilla, dhe ka dëshmi se punëtorëve u ndërpriten 
kontratat për tre muaj pasi ata në dukje nuk kanë të drejtë tjetër për kompensim. 96 

91  Për raste të tilla, Ligji gjithashtu ndalon edhe punën jashtë orarit dhe e shtrin këtë për prindërit e vetëm me fëmijë 
deri në gjashtë vjeç, përveç rastit kur punëtori pranon punën jashtë orarit. Burimi: ibid Neni 120.
92  ibid Neni 77, 101.
93  ibid , Neni 161.
94  ibid , Neni 162.
95  Postet që përfshihen në këtë ndalesë përcaktohen nga një listë e hartuar bashkërisht nga ministrat e shëndetësisë 
dhe të punës dhe politikës sociale.  
96  Informacioni i siguruar nga personeli i Reaktor-it.
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Në përfundim të pushimit, punëtori ka të drejtë të kthehet në të njëjtin pozicion ose në 
një pozicion ekuivalent dhe sipas termave dhe kushteve që janë njësoj të favorshme (neni 
166, Ligji për Marrëdhëniet e Punës). Megjithatë, Ligji nuk është i qartë kur bëhet fjalë 
për çfarëdo lloj përmirësimi të mundshëm të kushteve të punës në të cilat do të kishin të 
drejtë gratë shtatëzëna gjatë mungesës së tyre. Në këtë drejtim mund të jetë i dobishëm 
neni 9-b, i cili ka të bëjë veçanërisht me mbrojtjen nga diskriminimi i punëtoreve femra 
për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe prindërimit. Ai ndalon: 

të gjitha format e diskriminimit të një punëtoreje për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe 
prindërimit, pa marrë parasysh kohëzgjatjen dhe llojin e punësimit të përcaktuar në 
përputhje me ligjin [...] [në lidhje] me qasjen në punësim, kushtet e punës dhe të 
gjitha të drejtat nga punësimi dhe përfundimi i kontratës së punës i punëtoreve femra 
që janë shtatzëna ose ushtrojnë të drejta që rrjedhin nga lindja dhe prindërimi.97 

Për më tepër, interpretimi gjyqësor mund të përcaktojë se dispozitat që rregullojnë 
pezullimin (nenet 45 dhe 147) mund të shërbejnë si bazë për të kërkuar të drejtën për të 
përfituar nga këto përmirësime.

Neni 171 rregullon të drejtën e punëtoreve gjidhënëse. Neni thotë se punëtoret femra 
kanë të drejtë për një orë e gjysmë pushim me pagesë për t’i ushqyer fëmijët e tyre me 
gji deri në moshën një vjeçare.

Skemat e sigurimeve shoqërore dhe legjislacioni

Sistemi kombëtar pensional përbëhet nga tre shtylla të veçanta të rregulluara nga 
ligjet e mëposhtme (një për secilën shtyllë): Ligji për sigurimin pensional dhe invalidor 
(rregullon shtyllën e parë të kontributeve të detyrueshme, të menaxhuara nga Fondi 
pensional shtetëror), Ligji për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital 
(rregullon shtyllën e dytë të kontributeve të detyrueshme, të menaxhuara nga fondet 
investuese dhe bankat) dhe Ligji për sigurimin pensional vullnetar me financim kapital 
(rregullon shtyllën e tretë të kontributeve shtesë vullnetare, të menaxhuara nga fondet 
investuese dhe bankat). Megjithatë, vetëm ligji që rregullon shtyllën e tretë ka një 
dispozitë mosdiskriminimi, e cila e ndalon diskriminimin në këtë lloj sigurimi pensional si 
‘diskriminim në bazë të seksit, ngjyrës së lëkurës, gjuhës, fesë, përkatësisë politike apo 
tjetër, trashëgimisë kombëtare ose shoqërore, anëtarë të pakicave kombëtare ose etnike, 
ose në bazë të kapitalit të zotëruar, përkatësisë familjare, gjendjes shëndetësore ose 
moshës’ (theksimi i shtuar).98 Duke qenë se LKD-ja e ka këtë fushë të ligjit brenda fushës 
së saj materiale, mungesa e dispozitave për diskriminimin nuk do të thotë se dy shtyllat 
e tjera nuk mbulohen nga ndalimi i diskriminimit.

Si gratë ashtu edhe burrat duhet të kenë 15 vjet përvojë pune (dhe kontribute) për t’u 
kualifikuar për sigurimin social. Megjithatë, mosha kur dikush fiton të drejtën për të marrë 
pension ndryshon në bazë të gjinisë, ku gratë mund të dalin në pension në moshën 62 
ndërsa burrat në moshën 64 vjeçare. Ky është i vetmi dallim gjinor në mënyrën e dhënies 

97  Ligji për marrëdhënie pune Neni 9b.
98  Ligji për sigurimin pensional vullnetar me financim kapital (Gazeta zyrtare e RM, nr: 7/2008, 124/2010, 17/2011, 
13/2013, Vendimet e Gjykatës Kushtetuese: U.nr. 117/2008, U.nr. 1808)/ Neni 3.
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dhe llogaritjes së pensioneve. Pensioni llogaritet në bazë të viteve të kaluara në punësim 
(dhe pagesën e kontributeve) dhe lartësinë e rrogës së personit.99

Një aspekt tjetër i sigurimeve shoqërore ka të bëjë me mbrojtjen dhe ndihmën sociale.100 
Shumica e përfituesve kualifikohen duke mos qenë të punësuar, duke punuar në 
ekonominë gri, duke kryer punë që nuk janë ekonomikisht fitimprurëse, duke marrë 
përsipër përgjegjësi përkujdesjeje dhe të ngjashme. Ligji i ri për Mbrojtjen Sociale ndalon 
diskriminimin, përfshirë në bazë të seksit, gjinisë dhe identitetit gjinor, dhe përmban një 
dispozitë që i drejton palët në LKD për të gjitha çështjet që lidhen me parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi.101 

Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna ndaj femrave 
dhe dhuna në familje

Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj femrave dhe dhuna në familje 
(LPMDhFDhF)102 është miratuar më 29 janar 2021 dhe ka hyrë në fuqi më 6 maj 2021. 
Përderisa përfshin disa koncepte të barazisë dhe mosdiskriminimit, ky ligj nuk synon të 
rregullojë këto koncepte per se. Megjithatë, LPMDhFDhF rregullon një temë që është 
e rrënjosur dhe synon të trajtojë të njëjtën dinamikë sociale ndërsa përfshin si parime 
mosdiskriminimin dhe ndalimin e viktimizimit. Për më tepër, LPMDhFDhF e përkufizon 
dhunën ndaj femrave, ndër të tjera, si diskriminim ndaj femrave (neni 3). Dhuna me 
bazë gjinore ndaj femrave përkufizohet si dhunë që synon femrat pasi që janë femra ose 
dhunë që ka një efekt më të lartë mbi femrat në mënyrë joproporcionale. Ai vlen si për 
sektorin privat ashtu edhe për atë publik. Kjo do të përfshinte gjithashtu edhe fushën e 
marrëdhënieve të punës.

Ligji jep përkufizime të dobishme për seksin, gjininë dhe personat transgjinorë, që mund 
të jenë të dobishme në kontekste të tjera (si p.sh. LKD). “Seksi” nënkupton të përfshijë 
‘karakteristikat fizike të një individi (sistemi riprodhues, kromozomet, hormonet) sipas të 
cilave përcaktohet gjinia e cila individëve u përcaktohet në lindje, bazuar në kombinimin 
e karakteristikave trupore dhe organeve të brendshme riprodhuese’ (neni 3(6)). “Gjinia” 
nënkupton rolet e ndërtuara shoqërore, sjelljet, aktivitetet dhe atributet që një shoqëri 
e caktuar i konsideron të përshtatshme për femrat dhe meshkujt (neni 3(7)), ndërsa 
një “person transgjinor” është personi, gjinia e të cilit nuk identifikohet me seksin e 
përcaktuar në lindje (neni 3(8)).

LPMDhFDhF parashikon shërbime të ndryshme për femrat viktima të dhunës me bazë 
gjinore dhe dhunës familjare (Kapitulli X) duke përfshirë ndihmën juridike falas (neni 97), 
dëmshpërblimet (neni 87), ndalimin e proceseve të detyrueshme alternative të zgjidhjes 
së kontesteve me marrëveshje (neni 86) ndërsa për procedurat gjyqësore, duke përfshirë 

99  Ligji për sigurim pensional dhe invalidor (Gazeta zyrtare e RM, бр: 98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, 97/2014, 2014/2014 , 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 
173/2015, 217/2015, 217/2015, 27/122, 27/122, 27/2015, 27/2015 /2018, 35/2018, 220/2018, 245/2018, 180/2019, 
275/2019, 31/2020, 267/2020).
100  Analizimi i këtyre ndryshimeve duhet të jetë objekt i një analize të veçantë.
101  Ligji për mbrojtjen sociale (Gazeta zyrtare e RMV, nr: 104/2019, 146/2019, 275/2019, 302/2020, 311/2020). Neni 
16.
102  Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna mbi gratë dhe dhuna në familje (Gazeta zyrtare e RMV, nr: 24/2021).
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padinë për përcaktimin e përgjegjësisë për shkeljen e kujdesit të veçantë (nenet 82 dhe 
83). Një mbrojtje e rëndësishme procedurale që mund të rrisë efektivitetin e këtij ligji 
është futja e zhvendosjes së ngarkesës së dëshmisë, ku paditësi duhet të sigurojë vetëm 
fakte nga të cilat mund të supozohet se ka pasur shkelje të detyrimit të kujdesit të duhur 
(neni 85).

KODI PENAL

Që nga viti 1996, Kodi Penal e ka ndaluar diskriminimin si një vepër penale. Ky kod përmban 
ndalimin e diskriminimit (nenet 137(1) dhe  417).103 E para e ndalon shkeljen e barazisë 
ndërmjet qytetarëve, ndër të tjera, për arsye seksi, si një vepër penale më vete, ndërsa 
e dyta e bën këtë në lidhje me instrumentet juridike ndërkombëtare.104 Për më tepër, dy 
nenet tjera (nenet 319(1) dhe 394-g) i referohen përhapjes së urrejtjes dhe krimeve të 
tjera, dhe përfshijnë seksin dhe gjininë midis bazave të ndaluara. Ngacmimi seksual ende 
nuk është përfshirë si vepër penale. Janë propozuar ndryshime për përafrimin e Kodit 
Penal me Konventën e Stambollit, por ato ende nuk janë miratuar nga Parlamenti.

Institucionet Përgjegjëse

Institucione të ndryshme ndajnë kompetenca ligjore lidhur me parandalimin, promovimin, 
mbrojtjen dhe avancimin e parimit të barazisë. Në lidhje me mbrojtjen dhe ngritjen e 
pretendimeve për diskriminim, personat mund ta dërgojnë ankesën e tyre në, si vijon:

• Gjyqësori:
 ○ Gjykata Kushtetuese (vetëm për personat fizikë dhe vetëm nëse 

diskriminimi është ndër bazat e diskriminimit të shënuara në Kushtetutë)
 ○ Gjykatat e rregullta (civile, administrative dhe penale, në varësi të llojit të 

ankesës)
• Institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut (IKDNj):

 ○ Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen kundër Diskriminimit (në 
sektorin publik dhe privat)

 ○ Avokati i popullit (vetëm në sektorin publik)
• Organet administrative:

 ○ Përfaqësues ligjor për barazinë gjinore
 ○ Inspektoratet e punës
 ○ Zgjidhje paqësore e mosmarrëveshjeve

Mundësitë procedurale janë konsideruar këtu në radhitjen e këtyre institucioneve 
përkatëse.

103  Najçevska dhe Kotevska (n 24).
104  Megjithëse ‘të drejtat e njohura nga .instrumentet juridike ndërkombëtare’ mund të duken të paqarta, në fakt i 
referohet vetëm titullit të Kodit Penal në të cilin bazohet artikulli, i cili flet për krime të tilla si gjenocidi, skllavëria, etj.
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Gjyqësori

Personat që ankohen për diskriminim mund të drejtohen ose në Gjykatën Kushtetuese 
ose në gjykatat e rregullta. Në Gjykatën Kushtetuese, personat fizik mund të paraqesin 
një Kërkesë për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të tyre bazuar në cilëndo nga 
bazat e diskriminimit (p.sh. seksi) dhe në lidhje me cilëndo nga të drejtat kushtetuese 
(pra, marrëdhëniet e punës, brenda fushëveprimit të diskutuar më sipër). Në gjykatat e 
rregullta, ata mund të ngrenë (1) padi penale, (2) padi pune ose padi të tjera të së drejtës 
civile, ose (3) padi administrative. Zhvendosja e ngarkesës së dëshmisë zbatohet në të 
gjitha proceset gjyqësore, me përjashtim të procedimeve penale dhe të kundërvajtjeve.

Megjithatë, gjykatat nuk janë vendi i zakonshëm për viktimat potenciale të diskriminimit 
për dy arsye. Së pari, ato nuk janë financiarisht të qasshme; tarifat e përfaqësimit ligjor 
dhe taksat gjyqësore i bëjnë kostot e larta, megjithëse Ligji për ndihmë ligjore falas i 
ndihmon personat të cilët kualifikohen për ndihmë ligjore falas. 105 Në rastet kur ngrihet 
një kërkesë për diskriminim në lidhje me një punë të humbur, paditësi duhet të paguajë 
të gjitha këto tarifa pa pasur të ardhura të sigurta. Së dyti, procedimet gjyqësore kanë 
tendencë të zgjasin gjatë.

Është botuar vetëm një rast gjyqësor në të cilin gjykata shpalli fajtor punëdhënësin për 
diskriminim në lidhje me shtatzëninë, për të cilin paditësi argumentoi bazuar në bazën e 
statusit personal ose shoqëror, familjes dhe statusit të marrëdhënies. Paditësja ishte një grua 
shtatzënë që u pushua nga puna sapo punëdhënësi mori vesh për shtatzëninë e saj.106

Institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut
 
Dy institucione kombëtare të të drejtave të njeriut (IKDNj) kanë mandat në lidhje me 
barazinë gjinore dhe mos-diskriminimin, siç u diskutua më poshtë. Këto janë Komisioni 
për Parandalimin dhe Mbrojtjen kundër Diskriminimit (në sektorin publik dhe privat) dhe 
Avokati i Popullit (vetëm në sektorin publik). Në përgjithësi, IKDNj-të në Maqedoninë e 
Veriut kanë dalë të jenë të paefektshme. Një vlerësim sasior i efektshmërisë së IKDNj-ve 
në Ballkanin Perëndimor në formën e një indeksi e ka vënë KPMD-në në vendin e fundit 
midis gjashtëmbëdhjetë IKDNj-ve në rajon, ndërsa Avokati i Popullit doli pak më mirë, 
duke u renditur pak më lart se mesatarja rajonale.107 Raportet që fokusohen në aspektet 
cilësore të punës së këtyre dy institucioneve që nga viti 2010 gjithashtu kritikojnë punën 
e këtyre dy institucioneve për një numër arsyesh,108  siç diskutohet më poshtë.

105  Sipas 2020LKD, nuk do të kërkohen taksa gjyqësore për personat që padisin për raste diskriminimi.
106  Ky rast ishte pjesë e përpjekjeve më të mëdha të një procesi gjyqësor strategjik nga Shoqata e Avokatëve të Rinj 
të Maqedonisë, një OJQ që ofron ndihmë ligjore. Burimi: Akademik, ‘Gjykimi i parë gjyqësor mbi një rast diskriminimi ndaj 
një personi shtatzënë është shumë i rëndësishëm për të drejtat e punëtorëve’ (2016) në: https://www.akademik.mk/
prvata-presuda-za-diskriminatsija-vrz-osnova-na-bremenost-e-mnogu-vazhna-za-ostvaruvaneto-na-rabotnichkite-prava-
advokat-sofija-bojkovska/. 
107  Rezultati mesatar rajonal është 4.54 ndërsa Avokati i Popullit ka shënuar 4.71. Burimi: Malinka Risteska Jordanova 
dhe Biljana Kotevska, Efektiviteti i Institucioneve kombëtare të të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor - (Çfarë 
është prapa dhe) Përtej mesatares?, Raport Krahasues – Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia 
e Veriut, Serbia (- Mbrojtësit e ardhshëm të të drejtave të njeriut.)
108  Igor Jadrovski, Jovana Jovanovska Kanurkova dhe Marija Gelevska, ‘Извештај за имплементација на Законот за 
спречување и заштита од дискриминација [Raporti i monitorimit mbi zbatimin e ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen 
kundër diskriminimit] (Мрежа за заштита од дискриминација 2019); Stojan Mishev dhe Sanja Jovanoviq – Paneva, 
Извештај од набљудување на работата на Народниот правобранител со фокус на спречувањето и заштитата од 
дискриминација (2010 – 2019) [Raport monitorimi mbi punën e Avokatit të Popullit me fokus në parandalimin dhe 
mbrojtjen kundër diskriminimit 2010-2019] (Мрежа за заштита од дискриминација 2020).
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KPMD Komisioni për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi

Çdo person që beson se është diskriminuar mund të paraqesë një ankesë në KPMD. 
Ankesat e tilla mund të bëhen nga persona individualë, grup personash, ose nga 
organizata me interes legjitim në emër të individëve. Actio popularis (d.t.th., veprimi për 
mbrojtjen kundër diskriminimit të interesit publik) është një risi dhe një opsion i ri sipas 
LKD të vitit 2020.109

Sipas Ligjit, paditësi duhet të paraqesë një padi në KPMD brenda gjashtë muajve që 
nga mësimi i aktit potencialisht diskriminues ose brenda një viti nga vetë akti. Paditësi 
duhet të paraqesë fakte nga të cilat KPMD mund të krijojë një rast diskriminimi prima 
facie. KPMD ka 60 ditë për të procesuar ankesën dhe për të dhënë një mendim. Mendimi 
mund ti drejtohet diskriminuesit(ve) të mundshëm dhe të kërkojë përgjigje dhe prova 
mbështetëse. Nëse jepet një mendim që vërteton diskriminimin, diskriminuesi duhet të 
veprojë sipas tij brenda 30 ditëve (më gjatë në rast rrethanash të justifikuara, por jo 
më gjatë se gjashtë muaj). Kjo nuk do të thotë se opinionet e KPMD janë ligjërisht të 
detyrueshme, pasi nuk janë. Megjithatë, nëse diskriminuesi nuk vepron pas mendimit të 
dhënë, KPMD mund ta çojë çështjen në gjykatën kompetente për kundërvajtje.110

KPMD mund të lëshojë Rekomandime të Përgjithshme.111 Sipas Ligjit, rekomandimet e 
përgjithshme për mbrojtjen kundër diskriminimit mund të lëshohen në rastet e diskriminimit 
që prekin një numër më të madh personash. Në të kaluarën, KMD (paraardhësi i KPMD) 
nuk kishte kompetencë për të lëshuar rekomandime të tilla, por megjithatë e bënte 
këtë. Rekomandimi i parë i tillë kishte të bënte me veshjen fetare (mbulesa e fytyrës) 
në vendet e arsimit. Megjithatë, KPMD iu qas kësaj çështjeje vetëm si një çështje të 
diskriminimit fetar, duke shpërfillur aspektet kryqëzuese të saj, të cilat përfshijnë aspekte 
të rëndësishme gjinore që duhet konsideruar.

Statistikat e fundit të disponueshme për rastet e pranuara dhe të përpunuara nga 
KPMD janë për vitin 2018. Në atë vit, KPMD pranoi 132 raste. Nga paditësit, persona 
fizik, 31.91% ishin gra dhe 29.08% ishin burra. Pjesa tjetër, 39.01%, ishin ankesa të 
dërguara nga OShC-të. Bazat mbi të cilat personat raportuan se përballen me diskriminim 
përfshinin: “status personal ose shoqëror tjetër 25%; përkatësi politike 21.97 %; gjendja 
shëndetësore 9,09 %; seksi 9,09 %; që i përket një grupi të margjinalizuar 8.33 %; etnia 
7.58 %; mosha 6,06 %; aftësi të kufizuar “mendore” ose fizike 3.79 %; gjinia 3.03 %; 
gjendja familjare ose martesore 3,03 %; feja ose besimi fetar 2.27 %; orientimi seksual 
2,27 %, etj.”112 Shumica e rasteve u raportuan në fushën e punësimit dhe marrëdhënieve 
të punës (49.24 %), pasuar nga qasja në mallra dhe shërbime (19.70 %), gjyqësori dhe 
administrata (8.33 %), arsimi, shkenca dhe sporti (6.82 %), sigurimi social (3.79 %), 
informacioni publik dhe media (2.27 %), dhe strehimi (0.76). Në 3.79% të rasteve, nuk 
është përmendur ndonjë fushë ndërsa në 6.82% ka përfshirë fusha të tjera të vendosura 

109  Закон за спречување и заштита од дискриминација (2020), (Ligji për parandalim dhe mbrojtje kundër 
diskriminimit) Neni 35.
110  Ibid. Neni 27, parag. 4.
111  Ibid. Neni 28.
112   Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi,  Raport vjetor për vitin 2018 (2019)), në dispozicion në: www.sobranie.
mk/materialdetails.nspx?materialId=a554ee4c-74e0-44a2-a5bb-04b4e411c353.

http://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=a554ee4c-74e0-44a2-a5bb-04b4e411c353
http://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=a554ee4c-74e0-44a2-a5bb-04b4e411c353
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sipas ligjit.113 Tabela 1 përmbledh numrin e aplikuesve që KPMD ka pranuar në bazë të 
seksit dhe gjinisë në vitet 2011-2018.114

Tabela 1: Numri i aplikimeve që ka marrë KPMD në total si dhe në bazë të seksit dhe 
gjinisë në 2011-2018
Baza/Viti 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018115 

Seksi 4 5 9 10 2
8 11 12

Gjinia 5 2 0 4 1
Të gjitha 60 75 84 106 70 60 59 132

Burimi: Raportet vjetore të KPMD për vitet 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dhe 2018.116 

Avokati i popullit 

Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë Avokati 
i Popullit) është një institucion kombëtar për të drejtat e njeriut, i themeluar me 
Kushtetutë.117 Është krijuar me qëllim të mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore 
të qytetarëve në sektorin publik. Kjo do të thotë se mund të përpunojë rastet ku organet 
e administratës shtetërore dhe organet tjera dhe organizatat me kompetenca publike 
është raportuar të kenë kryer shkelje të mundshme të të drejtave. Avokati i Popullit ka 
kompetenca edhe në lidhje me barazinë në baza etnike. Konkretisht, me Kushtetutë, 
Avokati i Popullit i kushton vëmendje të veçantë ruajtjes së parimeve të mosdiskriminimit 
dhe përfaqësimit të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive në organet e pushtetit shtetëror, 
në organet e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe në institucionet dhe shërbimet publike.118

Ligji për Avokatin e popullit u ndryshua disa herë për të zgjeruar mandatin e tij, duke 
përfshirë edhe çështjet me rëndësi për barazinë. Kështu, aktualisht ky Institucion ka 
një sektor të posaçëm që merret me çështjet e mosdiskriminimit (përfshirë në bazë të 
seksit, sipas Kushtetutës). Njëri nga zëvendësit e Avokatit të popullit mbulon temën e 
mosdiskriminimit në nivel kombëtar .119 Në vitin 2012, Komiteti koordinues i atëhershëm 
ndërkombëtar i institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut (tani Aleanca globale 
e institucioneve kombëtare për të Drejtat e njeriut) e vlerësoi Avokatin e popullit si 
IKDNj me status B, sepse i mungonte një mandat promovues. Deri në atë moment, 
Avokati i Popullit ka kryer aktivitete promovuese, por nuk ka pasur bazë ligjore për 
këtë; kjo kontribuoi në pasigurinë për perspektivën e ardhshme të vazhdimit të këtyre 

113  Ibid.
114  Ju lutemi vini re se, në nivel kombëtar, rastet e diskriminimit për shtatzëni dhe diskriminimit trans* shpesh raportohen 
edhe për arsye të tjera (kryesisht për ‘statusin personal ose shoqëror’ për të parën ose ‘grupin e margjinalizuar’ ose ‘status 
tjetër’ për të dytën). Kështu, këto shifra nuk përfshijnë domosdoshmërisht të gjitha rastet, të cilat, sipas ligjit të BE-së, 
do të trajtoheshin në bazë të seksit dhe gjinisë. Përveç kësaj, duke pasur parasysh se bazat e seksit dhe gjinore nuk ishin 
të përshkruara mirë sipas ligjit dhe praktikës kombëtare, lexuesi nuk duhet të analizojnë shumë dallimet në numrat e 
raportuar midis këtyre dy bazave. Në fakt, mund të jetë më e saktë të paraqitet shuma e këtyre bazave, sesa raportimi 
individual.
115 KPMD nuk ka përfshirë numrat e  aplikimeve, por vetëm përqindjen. Kështu, numri i lëndëve të paraqitura në bazë 
të seksit dhe gjinisë të përfshira këtu është llogaritur si përqindje e numrit të përgjithshëm të lëndëve.
116  Raportet vjetore mund t’i gjeni në ueb faqen e Kuvendit: sobranie.mk.
117  Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut (n8), Amendamenti XI.
118  Ibid.
119  Ixhet Memeti, ‘Avokat i popullit i Republikës së Maqedonisë’ (2012) 16 Revista për çështje evropiane ‘Eurodialog’ 61.
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aktiviteteve nën drejtuesin e ri të këtij Institucioni.120 Kështu, Ligji u ndryshua për t›i 
dhënë Institucionit një mandat të tillë.121

Raportet vjetore të Avokatit të Popullit tregojnë një rënie të lehtë të numrit të përgjithshëm 
të rasteve të raportuara në Institucion (duke pranuar 3,453 raste në vitin 2019, krahasuar 
me 3,458 në 2018 që është pasim nga 3,224 raste në vitin 2017). Numri i rasteve 
për mosdiskriminim dhe përfaqësim të drejtë ka rënë në 60 raste (1.7% e numrit të 
përgjithshëm të rasteve), krahasuar me vitin 2018 (77 raste).122 

Sektori i mundësive të barabarta pranë Ministrisë së Punës 
dhe Politikës Sociale – Përfaqësues Ligjor

Ligji për mundësi të barabarta midis femrave dhe meshkujve është themeluar posti i 
Përfaqësuesit ligjor në sektorin për mundësi të barabarta në Ministrinë e Punës dhe Politikës 
Sociale (MPPS). Ky përfaqësues ka kompetencë të vendosë mbi kërkesat individuale për 
trajtimin e pabarabartë ndërmjet grave dhe burrave dhe të bashkëpunojë me mekanizma 
të tjerë mbrojtës (Avokati i popullit, KPMD, organet shtetërore të inspektimit, etj). 
Përfaqësuesi mund gjithashtu të nis ex officio (d.t.th. në mënyrë automatike) hetime për 
trajtim të pabarabartë, të cilat sigurojnë mundësi për raportim anonim. 

Përveç çështjeve të dukshme të pavarësisë, që rrjedhin nga pozicionimi i Përfaqësuesit 
ligjor brenda një ministrie, Përfaqësuesi është përballur me probleme serioze, si mungesa 
e dukshmërisë dhe nënraportimi123  siç konfirmohet në versionin e vitit 2019 të këtij 
hulumtimi.124 Kjo është konfirmuar në vlerësimin e zbatimit të Ligjit për mundësi të 
barabarta të femrave dhe meshkujve. Sipas vlerësimit, me ligjin aktual, Përfaqësuesi 
është emëruar për herë të parë në vitin 2012, kur ka pranuar katër lëndë. Kjo ka zbritur 
në zero në vitin 2013, ndërsa asnjë person nuk është emëruar në këtë pozitë nga viti 
2014 deri në vitin 2018. Në vitin 2018, u pranua vetëm një rast, i cili u dërgua deri tek 
Përfaqësuesi nga KPMD.125 Si përmbyllje, Institucioni ka pozitë të dobët me Ligj dhe 
kurrfarë dukshmërie e cila kontribuon për pothuajse aspak raportime.

120  Biljana Kotevska, “Institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut në Maqedoni: Modelet normative dhe sfidat” 
(Studiorum 2012).
121  Biljana Kotevska, ‘Raporti i vendit mbi masat për luftimin e diskriminimit – Maqedoni’ (Komisioni Evropian 2018).
122  Народен правобранител (Ombudsperson), Годишен извештај за степенот на обезбедувањето почитување, 
унапредување и заштита на човековите слободи и права 2019 (Raporti vjetor mbi shkallën e sigurimit, respektimit, 
avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut 2019) (2020), në dispozicion në : http://ombudsman.mk/
upload/Godisni%20izvestai/GI-2019/GI-2019.pdf.
123  Najçevska dhe Kotevska (n 24).
124  Leshoska et al (n 14).
125  Neda Çalovska Dimovska, “Vlerësim i zbatimit të Ligjit për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve” (2019), 
në dispozicion në: https://www.mtsp.gov.mk/rodova-ramnopravnost.nspx. 

https://www.mtsp.gov.mk/rodova-ramnopravnost.nspx
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Inspektorati i punës

Inspektorati i punës mund të procesojë një ankesë të cilën e ka pranuar në bazë të LKD 
dhe Ligjit për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve. Nëse gjen trajtim të 
pabarabartë, mund të caktojë një gjobë.126 Ai gjithashtu mund të jep një rekomandim në 
mënyrë që të parandalohen shkeljet e ardhshme.

Zgjidhja paqësore e mosmarrëveshjeve

Sipas Ligjit për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve të punës, i miratuar në vitin 
2007 dhe sipas ndryshimeve të mëvonshme, zgjidhja paqësore mund të kërkohet në 
rastet kolektive dhe individuale në lidhje me të drejtat dhe detyrimet dhe mosmarrveshjet 
e tjera të marrëdhënieve të punës. Në raste individuale, mekanizmi për zgjidhje paqësore 
është i disponueshëm nëse mosmarrëveshja ka të bëjë me ndërprerjen e kontratës së 
punës ose me pagat e papaguara. Mosmarrëveshjet vendosen nga një Bord. Në rastet 
e mosmarrëveshjeve kolektive, Bordi jep rekomandim, ndërsa në mosmarrëveshjet 
individuale një arbitër miraton një vendim.127 Në një mosmarrëveshje kolektive, nëse 
palët pranojnë rekomandimin e Bordit, ata bëjnë një marrëveshje. Nëse lënda e 
mosmarrëveshjes është një kontratë kolektive, marrëveshja e re bëhet pjesë përbërëse e 
kontratës kolektive. Megjithatë, nëse lënda e mosmarrëveshjes nuk është një marrëveshje 
e veçantë kolektive, marrëveshja për të zgjidhur mosmarrëveshjen e bërë nga palët ka 
fuqinë e zgjidhjes gjyqësore. Në mosmarrëveshjet individuale, vendimi i arbitrit është 
ligjërisht i detyrueshëm dhe i imponueshëm. Për mosmarrëveshjet kolektive, afati është 
20 ditë nga fillimi i mosmarrëveshjes, ndërsa për ato individuale, afati është 30 ditë nga 
fillimi i procedurës, gjë që e bën këtë procedurë të favorshme në krahasim me rastet e 
gjata gjyqësore.128

SANKSIONE

Sanksionet dhe mjetet juridike ndryshojnë sipas ligjit, arsyeve mbi të cilat është paraqitur 
një ankesë për diskriminim dhe procedurës në të cilën ai përpunohet. Sipas LKD-së, 
sanksionet ndryshojnë sipas procedurës, ku procedurat administrative që ofrojnë 
mundësinë e anulimit të një vendimi origjinal dhe korrigjimit të shkeljes brenda 30 ditëve. 
Procedura kundërvajtëse parasheh gjoba nga 50 deri në 10,000 euro, në varësi të  veçorive 
të çështjes, ku procesi gjyqësor parashikon kompensim të mundshëm. Dëmet financiare 
dhe jofinanciare mund të kërkohen nëse procesohet një ankesë për diskriminim në rastet 
e punës dhe në çështje të tjera gjyqësore civile.129 Megjithatë, në përgjithësi, edhe sipas 
Ligjit të ri për kundërvajtjet,130 nuk mund të thuhet se sanksionet kundër diskriminimit 
plotësojnë kriteret e BE-së për të qenë efektiv, proporcional dhe zhbindës.131 

126  Lidhur me gjobat, shih pjesën në vijim: ‘8. Saksione’.
127  Закон за мирно решавање на споровите [Ligji për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve të punës] (Gazeta 
Zyrtare e RM, nr: 87/2007, 27/2014, 102/2014, 30/2016).
128  Më shumë informata për këtë mekanizëm ka në ueb faqen e MPPS-së: http://www. mtsp.gov.mk/mirno-reshavanje-
na-rabotni-sporovi-baner.nspx .  
129  Ligji për marrëdhëniet e punës, Nenet 264-266.
130  Ligji për kundërvajtjet (Gazeta Zyrtare e RMV, nr: 96/2019).
131  Biljana Kotevska, ‘Analiza e harmonizimit të legjislacionit kombëtar për barazi dhe mosdiskriminim’ (OSBE 2015).

http://www.mtsp.gov.mk/mirno-reshavanje-na-rabotni-sporovi-baner.nspx
http://www.mtsp.gov.mk/mirno-reshavanje-na-rabotni-sporovi-baner.nspx
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Përfundim 

Ligji i ri kundër diskriminimit solli ligjin kombëtar në përputhje të plotë me standardet e 
BE-së për barazi në ligje dhe shumë përtej tij. LKD zgjeroi listën e bazave të mbrojtura 
haptazi, duke përfshirë identitetin gjinor, si dhe listën e formave të ndaluara të diskriminimit. 
Përkufizimet e formave të diskriminimit në Ligjin e Punës ndryshojnë nga ato në LKD dhe 
duhet të jenë të përputhura në këtë aspekt. Ligji i Punës duhet të harmonizohet me 
Direktivën e BE-së për Balancimin e punës dhe jetës dhe të futet koncepti i pushimit 
prindëror dhe i së drejtës për pushim atësor. Për më tepër, ndalеsa për ndërprerje të 
punësimit gjatë periudhës së pushimit për shtatzëni, lindje dhe prindërim duhet të 
ndryshojë në mënyrë që të mbrojë punëtorët nga mos-zgjatja e kontratave të tyre të 
punësimit me afat të caktuar.
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VETËDIJA E NJEREZVE DHE 
RAPORTIMI I DISKRIMINIMIT NË 
BAZË GJINORE 
Ky kapitull shqyrton vetëdijesimin e njerëzve në lidhje me diskriminimin me bazë gjinore. 
Gjetjet janë nxjerrë nga anketa anonime në internet e kryer në vitin 2018 dhe e përsëritur 
në 2021. Anketa u shpërnda në mediat sociale dhe pjesëmarrësit vetë u përzgjodhën. 
Duke marrë parasysh se mostrat e anketës në internet janë të përshtatshme dhe jo-
reprezentative, lexuesit duhet të kenë parasysh se përqindjet e raportuara nuk pasqyrojnë 
përhapjen e fenomeneve të hulumtuara tek popullsia e përgjithshme në Maqedoninë 
e Veriut. Më pas, rritja ose ulja e evidentuar në përqindje midis 2018 dhe 2021 nuk 
pasqyrojnë medoemos ndryshimet aktuale në përhapjen e përvojave ose qëndrimeve; 
interpretimet janë pashmangshëm të kufizuara nga metoda që ka përfshirë mostrën 
jo-reprezentative. Megjithatë, ato ofrojnë indikacione kuptimplote dhe cilësore për 
ekzistencën e diskriminimit me bazë gjinore lidhur me punën në Maqedoninë e Veriut.

Si në vitin 2018, ashtu edhe në vitin 2021, burrat janë të nën përfaqësuar si pjesëmarrës 
në mostër (21% në 2018 dhe 17% në 2021). Përtej mostrës jo-reprezentative, 
shpërpjesëtimi gjinor në mostrat kufizon më tej mundësinë e konkludimit të dallimeve 
të bazuara në gjini. Megjithatë, të gjitha përgjigjet e anketës janë të përpunuara dhe 
të paraqitura të ndara sipas gjinisë dhe nëse ka tregues, interpretohen marrëdhëniet e 
vendosura si dallimet në bazë gjinore. Përsëri, megjithatë, konkluzat janë të kufizuara 
për sa i përket përgjithësimit.

Përsa i përket mos-përfaqësimit, duhet theksuar se si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 
2021, gratë dhe burrat me arsim të lartë dhe ata me punësim me orar të plotë janë të mbi 
përfaqësuar në mostër. Të nën përfaqësuara janë gratë dhe burrat nga mjediset rurale 
dhe pakicat etnike. Këshillohet që lexuesi të konsultojë shpërndarjet socio-demografike 
të të dy mostrave të paraqitura në shtojca.
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VETËDIJA E NJERËZVE PËR DISKRIMINIMIN ME BAZË 
GJINORE 

Në vitin 2018, më shumë se gjysma e pjesëmarrësve të anketës në internet (68%) 
ranë dakord se diskriminimi me bazë gjinore është kundër ligjit. Më shumë se çdo i 
dhjeti (13%) mendonte se nuk është dhe pothuajse çdo i pesti (19%) nuk e dinte. Në 
vitin 2021, numri i atyre që njohin diskriminimin me bazë gjinore si të kundërligjshëm 
është rritur pak, ndërsa i atyre që mendojnë se është i ligjshëm është ulur pak. Duke 
marrë parasysh kufizimet e marrjes së mostrës, ky ndryshim nuk pasqyron domosdo 
ndryshimin në ndërgjegjësimin e popullatës. Për më tepër, ende pothuajse çdo i pesti i 
anketuar (19%) në vitin 2021 nuk e di se diskriminimi me bazë gjinore është ligjërisht i 
dënueshëm.

A është e paligjshme të diskriminohet kundër dikujt në punë për shkak se janë grua 
ose burrë në Maqedoni?
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Figura 5: Vetëdijesimi për ligjet që kanë të bëjnë me diskriminimin me bazë gjinore në punë, sipas gjinisë 
(2018 gra = 739, burra = 156; 2021 gra = 784, burra = 200)

Të dhënat e vitit 2018 treguan se arritja sa më e lartë arsimore dhe të ardhurat më të larta 
lidhen me vetëdijesimin për kornizën ligjore për diskriminimin me bazë gjinore në punë. 
Ky ‘shtresim i vetëdijes’ vihet re veçanërisht kur krahasohet shtrirja e përgjigjeve sipas 
nivelit arsimor. Ndërsa shumica e të anketuarve me diplomë master (84%) ranë dakord 
se diskriminimi i dikujt në punë për shkak të gjinisë së personit është i paligjshëm në 
Maqedoninë e Veriut, 54% e pjesëmarrësve me arsim të mesëm dhe 47% e pjesëmarrësve 
me arsim fillor ose të paplotë thanë se diskriminimi në bazë gjinore është i paligjshëm. 
Raporti me arritjet arsimore dhe rrogën mujore neto u përsërit në mostrën e vitit 2021, 
duke konfirmuar edhe më tej këta tregues. Megjithëse të dhënat nuk janë reprezentative 
për popullatat përkatëse (p.sh., njerëzit me nivele më të ulëta arsimore janë të nën-
përfaqësuar si në mostrën e vitit 2018 ashtu edhe 2021), marrëdhëniet e evidentuara 
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mund të tregojnë se punëtorët që janë më të margjinalizuar socio-ekonomikisht janë 
edhe më të cenueshëm ndaj shkeljeve, duke marrë parasysh se mund të mos kenë 
burime për të njohur dhe si rezultat për të shfrytëzuar mekanizmat ligjorë.

Kur u pyetën se në cilat institucione mund të raportonin diskriminimin me bazë gjinore 
në punë, si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, më shumë se gjysma e identifikuan 
Inspektoratin e Punës. Përafërsisht një e katërta e të anketuarve në vitin 2018 (25% e 
femrave dhe 30% e meshkujve), dhe një e treta në vitin 2021 (31% e femrave dhe 32% 
e meshkujve), e dinin se mund të raportonin diskriminim tek Institucioni i Avokatit të 
Popullit. Përafërsisht një e treta (35% e femrave dhe 30% e meshkujve) në 2018 dhe një 
e katërta (26% e femrave dhe 29% e meshkujve) në 2021 thanë se diskriminimi mund 
t’i raportohej punëdhënësit.

Nëse ndodh një diskriminim i këtij lloji në punë, duhet të raportohet tek [ju lutemi 
shënoni të gjitha që vlejnë]:
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Figura 6: Duke njohur mekanizmat e disponueshëm për mbrojtjen nga diskriminimi me bazë gjinore në lidhje 
me punën (2018 gra = 739, burra = 156; 2021 gra = 784, burra = 200)

Analiza cilësore e përvojave të të anketuarve me diskriminimin me bazë gjinore (e 
elaboruar më tutje në kapitullin vijues) sugjeron njohuri të pamjaftueshme për atë se 
çfarë përbën një diskriminim me bazë gjinore ndërsa kjo mund të ndikojë në shkallën e 
përvojës që raportohet. 
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Përmbyllje

Si përmbyllje, si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, disa të anketuar kanë mbetur 
të pavetëdijshëm se diskriminimi me bazë gjinore është i paligjshëm dhe gati një në 
dhjetë besonte se diskriminimi i dikujt për shkak të gjinisë së personit nuk sanksionohet 
me ligj. Të dhënat sugjerojnë një rritje të lehtë të ndërgjegjësimit në vitin 2021, por nuk 
mund të përmbyllim nëse ka ndodhur një ndryshim i vërtetë në qëndrimet e njerëzve. 
Kjo sugjeron nevojën për të vazhduar rritjen e ndërgjegjësimit për diskriminimin me 
bazë gjinore në punë. Gjetjet sugjerojnë gjithashtu që punëtorët me arritje më të ulëta 
arsimore dhe të ardhura më të ulëta duhet të kenë përparësi në përpjekjet për fuqizim, 
pasi që edhe gjetjet e vitit 2018 dhe vitit 2021 lënë të kuptohet se punëtorët që janë më 
të margjinalizuar socio-ekonomikisht janë edhe më të cenueshëm ndaj shkeljeve, duke 
pasur parasysh se ata mund të mos kenë burimet për të njohur diskriminimin dhe në këtë 
mënyrë të shfrytëzojnë mekanizmat mbrojtës.
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PËRVOJA ME DISKRIMINIMIN NË 
BAZË GJINORE 
Ky kapitull paraqet gjetjet e përgjithshme në lidhje me përhapjen e vetë raportimit 
të diskriminimit me bazë gjinore në punë dhe format e ndryshme të diskriminimit me 
bazë gjinore në lidhje me punën. Bazuar në rezultatet e anketës nga viti 2018 dhe 
2021, diskutojmë diskriminimin me bazë gjinore në punësim dhe promovim, shkeljet 
e të drejtave të punëtorëve, shkeljet e të drejtave për pushim të lehonisë, ngacmimet 
seksuale në punë dhe të drejtat e punëtorëve gjatë COVID-19.

MENDIME MBI PREVALENCËN E PËRGJITHSHME 

Prevalenca e saktë e diskriminimit me bazë gjinore nuk mund të dihet duke pasur 
parasysh që shumica e rasteve nuk janë kurrë të raportuara. Pjesëmarrësit e anketës në 
internet u pyetën që të reflektojnë nëse mendojnë se kanë qenë të trajtuar ndryshe (të 
diskriminuar), sepse janë grua apo burrë.

Përvojë me diskriminimin (e vetë-vlerësuar)
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Figura 7: Përvojë me diskriminimin në bazë gjinore, sipas gjinisë (2018 gra = 524, burra = 107; 2021 gra = 
627, burra = 164)

Në përgjithësi, 37% e grave në vitin 2018 dhe në 2021 deklaruan se kanë përjetuar 
diskriminim me bazë gjinore në punë krahasuar me 24% të meshkujve në 2018 dhe 
23% në 2021. Në 2018, gjatë kontrollit për karakteristika të tjera demografike, sektorin e 
punësimit, pozicionin e punës dhe rrogën mujore neto, gratë kishin dy herë (2.15) shanse 
më të mëdha për të përjetuar diskriminim me bazë gjinore në punë sesa burrat. Vlerësimi 
i raportit me më shumë variabla132 sugjeroi gjithashtu se punëtorët me nivele më të larta 

132  Vlerësimi i marrëdhënieve me më shumë variabla u bë nëpërmjet regresionit logjistik duke na mundësuar të marrim 
parasysh vlerën parashikuese të më shumë se një variable sociodemografike njëkohësisht. 
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arsimore kishin më shumë gjasa të kenë përjetuar diskriminim me bazë gjinore në punë. 
Megjithatë, mund të argumentohet se personat më të arsimuar janë më të prirur për të 
njohur diskriminimin, që do të thotë se ndoshta personat me nivele më të ulëta arsimore 
kanë përjetuar diskriminim, por nuk kanë qenë të vetëdijshëm se e kanë përjetuar. Sa i 
përket sektorit të punësimit, në vitin 2018 më shumë se gjysma e punëtorëve që kanë 
përjetuar diskriminim në bazë gjinore (61%) kanë punuar në sektorin privat kur e kanë 
përjetuar diskriminim.

Për të kuptuar më mirë natyrën e diskriminimit të përjetuar në bazë gjinore, u analizuan 
kujtimet e të anketuarve për këto përvoja. Analiza cilësore e përvojave të raportuara 
sugjeroi se edhe në një mjedis profesional pune, gratë reduktohen në stereotipe gjinore, 
si ai i një amviseje:

Gratë janë ‘vënë’ në role tradicionale gjinore që perceptohen si të papërputhshme me 
kontekstin profesional. Për më tepër, gratë mund të duhet të zgjedhin midis familjes dhe 
karrierës. Shpesh, zgjedhja bëhet për ta:

 

 ‘Barra e zgjedhjes’ përvidhet edhe kur gratë marrin vendin e punës: 

Ata  ju detyrojnë të pastroni sepse jeni grua. (Grua, 48, urbane, 2018)

Në një intervistë pune, ata më pyetën nëse jam e martuar dhe nëse 
kam në plan të kem fëmijë në të ardhmen e afërt [...] Unë nuk u 
punësova, dhe një burrë e mori pozitën.  (Grua, 36, urbane, 2018) 

Unë duhej të nënshkruaja një kontratë pune dhe më pyetën: “A 
planifikoni të mbeteni shtatzënë në 2 vitet e ardhshme?”. Kontrata nuk 
u bë sepse nuk i dhashë një “Jo” të qartë pyetjes për planet e ardhshme 
për fëmijët.  (Grua, 31, urbane, 2021) 

Unë duhej të nënshkruaja një kontratë pune dhe më pyetën: “A 
planifikoni të mbeteni shtatzënë në 2 vitet e ardhshme?”. Kontrata nuk 
u bë sepse nuk i dhashë një “Jo” të qartë pyetjes për planet e ardhshme 
për fëmijët.  (Grua, 31, urbane, 2021) 

Kam punuar 4 deri në 5 vjet me kontratë të përkohshme pune. Kur u 
martova, më thanë se duhet të jem shumë e kujdesshme me planet e 
mia për të lindur fëmijë […] sepse pozicioni im i punës nuk është i sigurt 
(e përsëris kjo ndodhi pas 4 ose 5 vitesh pune në atë kompani). Pas 
kësaj bisede me mbikëqyrësin tim, vendosa të jap dorëheqje. (Grua, 
36, urbane, 2021)



Diskriminimi në bazë gjinore dhe puna në Maqedoninë e Veriut48◆

Përvojat e mbledhura përmes anketës në internet konfirmuan se shtatzënia është një 
ngjarje kritike në karrierën e një gruaje dhe shpesh pika përfundimtare në rrugën e saj 
të karrierës:

Përveç stereotipeve për amvise dhe bartëse të fëmijëve, gratë që punonin 
u përballën me detyrimin dhe seksizmin në formën e objektivizimit: 

Duke pasur parasysh rolet gjinore, gratë gjithashtu janë perceptuar si më pak kompetente 
se kolegët e tyre meshkuj:

 

Humba punën për shkak të shtatzënisë ndërsa kam punuar tre vjet në 
[ndërmarrje]. Isha katër muajshe shtatzënë kur tregova se isha 
shtatzënë. E humba punën për një javë. (Grua, 24, urbane, 2018)

Unë u degradova vetëm sepse isha shtatzënë. (Grua, 32, urbane, 2018)

Për të mos humbur punën, u detyrova të kthehesha në punë 14 ditë 
pasi linda. (Grua, 40, urbane, 2018)

Për shkak të shtatzënisë më larguan dy herë nga puna, me të dyja 
shtatzënitë e mia. (Grua, 39, urbane, 2021)

Më pushuan nga puna tre javë pasi vendosa të mos flija me shefin tim. 
Isha shumë e mirë në punën time dhe ai nuk më dha një arsye se pse 
më përjashtoi nga puna. Ai vetëm tha se nuk kanë më nevojë për mua. 
 Grua, 28, urbane, 2018) 

Nuk dua të hyj në detaje, por më ofruan një pozicion më të lartë pune 
në këmbim të seksit. (Grua, 27, urbane, 2018) 

Të gjithë drejtorët ku punoj momentalisht janë burra. Në mbledhje 
fjalën e marrin kryesisht meshkujt. Në punën e mëparshme, eprorët 
i lejonin vetes të bënin komente të turpshme, në lidhje me pamjen, 
mundësinë e flirtimit, takimeve në hotele etj. (por gjithnjë ishte e vënë 
në vijën kufitare, në mënyrë që të mund të interpretohej vetëm si 
“shoqërim i zakonshëm”).  Grua, 44, urbane, 2021)

Në një intervistë pune, më thanë se punën që ata bëjnë nuk mund ta 
kryenin gratë, sepse gratë janë më pak inteligjente se burrat. (Grua, 
22, urbane, 2021)
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Kështu, gratë gjithashtu perceptohen si më pak të merituara për pagë të barabartë për 
punën e barabartë:

Mostra e burrave që ndanë përvojat e tyre për diskriminimin me bazë gjinore ishte shumë 
e vogël, por mund të vërehej se burrat gjithashtu përballeshin me diskriminim kur 
pozicioni i punës është i ndarë sipas gjinisë në mënyrë stereotipike.

Menaxheri im i ri ma ka ulur pozitën edhe pse unë kam qenë në kompani 
për shtatë vjet, që nga themelimi i saj dhe kam 25 vjet përvojë pune. 
Fjalët e tij ishin: ‘Jam i kënaqur me punën tënde, por për shkak se je 
grua, do të duhet të punosh në një pozicion më të ulët. Është për të 
mirën tënde’. (Grua, 44, urbane, 2018)

Shefi im preferon kolegët meshkuj për promovime dhe marrëveshje 
biznesi. (Grua, 32, urbane, 2021) 

Në intervistën e parë me Drejtorin Ekzekutiv të punës sime të 
mëparshme, ai tha, citoj: “Më shkruaj këtë e atë, nuk besoj se je mjaft 
e shkolluar meqë je vajzë”…
“Duke pasur parasysh moshën tuaj, pse nuk keni një marrëdhënie 
intime?” (Grua, 25, urbane, 2021) 

Në të njëjtin vend pune, me të njëjtat përgjegjësi pune dhe të njëjtin 
nivel arsimor, kam marrë 3000 denarë më pak se kolegu mashkull. Kur e 
bëra me dije se është diskriminim, filluam të marrim paga të barabarta. 
(Grua, 29, urbane, 2018)

Kam një pagë më të ulët në krahasim me kolegët e mi meshkuj, me të 
cilët punoj në të njëjtin nivel hierarkik. (Grua, 45, urbane, 2021) 

Angazhimet shtesë që paguhen gjithmonë u jepen burrave. Puna e 
papaguar plotësuese u mbetet grave. (Grua, 43, urbane, 2021)

‘Kjo nuk është punë për një burrë; njerëzve u pëlqen të shohin vajza të 
reja të punojnë në atë pozicion’. (Burrë, 30, urban, 2018).

Unë punoj në energjetikë, një mjedis kryesisht mashkullor dhe kolegët 
e mi meshkuj me vetëdije më japin detyra më të lehta, ndërsa ato të 
rëndësishmet që çojnë në promovim i ndajnë mes tyre. Ata krijojnë 
marrëdhënie pune dhe lidhje në taverna dhe bare pas punës, gjë që u 
jep atyre një përparësi. (Grua, 54, urbane, 2021) 
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Për sa u përket roleve tradicionale gjinore, burrat në vendin e punës janë perceptuar si 
ata që duhet “ngrisin gjëra të rënda” dhe të kryejnë punë që përfshijnë forcën fizike:

Kur burrat deklaruan se janë përballur me diskriminim për shkak se gratë kanë marrë 
ngritje në detyrë ose trajtim “të privilegjuar”, shpesh të anketuarit në anketë kanë 
nënkuptuar objektivizimin seksual ose ngacmimin e grave “të privilegjuara” 
bashkëpunëtore:

Megjithëse disa punëtorë raportuan se kishin përjetuar diskriminim me bazë gjinore, 
në mënyrë alarmante, vetëm disa kanë raportuar përvojën e tyre në një institucion ose 
mekanizëm zyrtar. Në pyetjen se me cilat institucione kanë kontaktuar për atë që ka 
ndodhur me ta, 85% në 2018 dhe 86% në 2021 thanë se nuk kanë kontaktuar me 
asnjë nga institucionet e listuara. Si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021 vetëm 5% 
kanë kontaktuar Inspektoratin e Punës, më pak se 5% kanë kontaktuar me institucione 
apo mekanizma të tjerë. Vetëm 12 gra dhe dy burra, pra 7% e atyre që kanë përjetuar 
diskriminim me bazë gjinore, janë përfshirë në veprime gjyqësore lidhur me diskriminimin 
në vendin e punës në vitin 2018, ndërsa vetëm një burrë dhe shtatë gra (3%) janë 
përfshirë në veprime gjyqësore lidhur me diskriminimin në vendin e punës në vitin 2021. 

Nga unë kërkohet që të kryej vazhdimisht detyra të vështira fizike sepse 
jam i vetmi burrë në zyrë ku disa herë shefat më kanë quajtur “hamall”. 
Unë jam një burrë relativisht i dobët me probleme shëndetësore që më 
pengojnë të ngre gjëra të rënda. (Burrë, 26, urban, 2021)

Absolutisht çdo punë fizike më është lënë në dorë edhe kur bëhet fjalë 
për gjëra të përditshme si “sjell kutinë” që peshon jo më shumë se 5 
kg. (Burrë, 33, urban, 2021) 

Nëse je grua, ke më shumë përfitime dhe mund të marrësh lehtësisht 
atë që dëshiron nga shefi. Nëse je burrë, ai të bërtet, etj. Nuk ke asgjë 
për të ofruar në këmbim nëse je burrë. (Burrë, 37, urban, 2021) 

Gratë promovohen, por ka shumë gjasa që ato të abuzohen seksualisht 
nga eprorët. (Burrë, 50, urban, 2021) 

Kur aplikova për të punuar si recepsionist, ata thanë: “Një burrë nuk 
do të përshtatej në ekipin tonë; ne preferojmë të rinjtë dhe gratë.” 
(Mashkull, 41, urban, 2021)
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Me cilat institucione keni kontaktuar lidhur me atë që ju ka ndodhur ju?

Figura 8: Institucionet e kontaktuara për diskriminimin me bazë gjinore të përjetuar në vendin e punës 
(2018, gra = 192, burra = 26; 2021 gra = 231, burra = 38)

Si përfundim, përvojat e ndara në mënyrë anonime përmes anketës në internet tregojnë 
se seksizmi dhe stereotipat gjinore duket se nxisin diskriminimin me bazë gjinore që 
hasin gratë dhe burrat në punë. Gratë, në veçanti, kanë qenë të detyruara të bëjnë një 
“zgjedhje” midis të pasurit fëmijë dhe punësimit. Shtatzënia ka ngelur si një “pengesë” 
për gratë gjatë procesit të punësimit, ndërsa nënat që punojnë rrezikojnë të humbin 
vendin e tyre të punës ose t’u mohohet punësimi krejtësisht për shkak se punëdhënësit 
i kanë perceptuar ato si punëtore më pak të përkushtuara ose jofleksibile. Në mënyrë 
plotësuese, gratë që punojnë janë përballur me ngacmime seksuale dhe kanë përjetuar 
të trajtohen si objekt seksual nga shefat ose kolegët e tyre meshkuj. Disa burra kanë 
përjetuar diskriminim bazuar në stereotipat gjinore, veçanërisht në lidhje me “forcën e 
tyre të qenësishme biologjike”. Kur burrat kanë ndjerë se ata janë përballur me diskriminim 
si rezultat i promovimit të grave ose trajtimit “të privilegjuar”, ata kanë nënkuptuar 
objektivizimin seksual ose ngacmimin e koleges “së privilegjuar”.

Në mënyrë alarmante, si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, shumica dërrmuese 
e pjesëmarrësve të anketës që kishin përjetuar diskriminim me bazë gjinore nuk kanë 
kontaktuar asnjë institucion përkatës për mbështetje apo drejtësi. Vetëm 5% kanë 
kontaktuar Inspektoratin e Punës ndërsa më pak se 5% kanë kontaktuar me institucione 
apo mekanizma të tjerë.
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LLOJET E DISKRIMINIMIT 

Kjo nën-pjesë shqyrton format e ndryshme të diskriminimit me bazë gjinore lidhur me 
punën, duke përfshirë diskriminimin në punësim, promovim, kontrata, pagë, kushtet e 
punës, pushimin e lehonisë, pushimin e atësisë dhe ngacmimin seksual në punë. Më pas 
diskutoi format plotësuese të diskriminimit të cilat i raportuan të anketuarit në anketë që 
kishin ndodhur gjatë pandemisë COVID-19.

Diskriminimi në punësim 

Gjetjet e anketave të vitit 2018 dhe 2021 sugjeruan që pyetjet mbi statusin martesor dhe 
prindëror të aplikuesit dhe planet e lidhura me të ardhmen për martesën dhe fëmijët, 
janë shumë të zakonshme gjatë intervistave për punë. Gratë prireshin të kishin më shumë 
gjasa të ‘pyeteshin’ për çështje të tilla, megjithëse këto nuk kishin lidhje me aftësitë dhe 
kompetencat e tyre. Në vitin 2018, 65% e grave dhe 47% e burrave që kishin marrë 
pjesë në një intervistë pune në dhjetë vitet e fundit u pyetën nëse janë të martuar, 
ndërsa 30% e grave dhe 21% e burrave u pyetën nëse planifikojnë të martohen. E njëjta 
gjë ishte e vërtetë në 2021; përsëri, më shumë se gjysma (56%) e grave dhe 41% e 
burrave që kishin të paktën një intervistë pune në tre vitet e fundit u pyetën për statusin 
martesor ose planet martesore. Rënia e vërejtur në përqindjen e grave që kanë përjetuar 
pyetje potencialisht diskriminuese në lidhje me statusin e martesës mund të implikojnë 
disa ndryshime në vitet e fundit. Megjithatë kjo gjithashtu mund t’i atribuohet uljes në 
periudhën referuese nga “10 vitet e fundit” në “3 vitet e fundit” dhe uljen e përqindjes 
së atyre që iu përgjigjën këtyre pyetjeve. Për shembull, në vitin 2018, kur periudha e 
referencës ishte 10 vjet, 75% e femrave dhe 70% e meshkujve kishin të paktën një 
intervistë, ndërsa në vitin 2021 kur periudha e referencës ishte tre vjet, 55% e femrave 
dhe 43% e meshkujve kishin të paktën një intervistë.
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Në lidhje me statusin prindëror, në vitin 2018, 43% e grave që kishin marrë pjesë në një 
intervistë pune janë pyetur nëse kanë fëmijë (krahasuar me 28% të meshkujve); ndërsa 
36% janë pyetur nëse planifikojnë të kenë fëmijë (krahasuar me 21% të meshkujve). 
Në ndërkohë, 8% e grave ishin pyetur për vërtetim mjekësor për të treguar se nuk 
ishin shtatzënë. Në vitin 2021, 50% e grave ishin të pyetura nëse kanë apo planifikojnë 
të kenë fëmijë (krahasuar me 33% të meshkujve), ndërsa 4% të tyre iu kanë kërkuar 
vërtetim mjekësor se nuk ishin shtatzënë.

Gjithsej, 74% e grave që kishin marrë pjesë në një intervistë (krahasuar me 54% e 
burrave) në vitin 2018, dhe 64% e grave (krahasuar me 52% e burrave) në vitin 2021 
kishin përvojë me pyetje në intervista që mund të implikonin diskriminimin. Përsëri, uljet 
e përvojave të tilla duhet të interpretohen në kontekstin e periudhës së ndryshimit të 
referencës dhe nën-pyetjet e ndryshuara paksa.

Në një intervistë pune a ju kanë pyetur ndonjëherë lidhur me:
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Figura 9: Përvojë me pyetje të mundshme diskriminuese gatë intervistës tek punëtorët që kanë pasur të 
paktën një intervistë pune në dhjetë vitet e fundit, sipas gjinisë (2018, gra = 445, burra = 96; 2021 gra = 
383, burra = 80)
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Si për gratë, ashtu edhe për burrat, lloji më i shpeshtë i diskriminimit në punësim ishte 
diskriminimi në bazë të moshës (40% në 2018 dhe 34% në 2021). Është interesante 
të përmendet se në vitin 2018 një përqindje më e madhe e grave treguan se ishin 
diskriminuar në bazë të moshës, ndërsa në vitin 2021 një përqindje më e madhe e 
burrave tregonte këtë, por përsëri nuk mund të konkludojmë përfundimisht dallimet 
gjinore duke marrë parasysh mostrën e anketës. Ndërkohë, një e katërta (25% në 2021) 
ose më shumë (27% në 2018) kanë menduar se janë diskriminuar në bazë të gjinisë. 
Megjithëse, gratë dhe burrat në mostrat e anketës (2018 dhe 2021) nuk kanë ndryshuar 
në perceptimin e tyre për diskriminimin me përvojë të bazuar në gjini, të dyja anketat 
sugjeruan se shumë më shumë gra janë diskriminuar në punësim sepse kanë fëmijë ose 
planifikojnë të kenë fëmijë. Siç ilustron figura 10, në vitin 2021, krahasuar me 4% të 
meshkujve, çdo e pesta (21%) grua u shpreh se ishte diskriminuar në punësim bazuar 
në statusin e saj prindëror ose planet e ardhshme për të pasur fëmijë. 

Për mendimin tuaj, a keni marrë ndonjë vend pune për të cilin keni aplikuar për shkak 
të:
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Figura 10: Përvojat me diskriminim gjatë punësimit tek punëtorët që kanë pasur të paktën një intervistë pune 
në dhjetë vitet e fundit, sipas gjinisë (2018, gra = 427, burra = 96; 2021 gra = 383, burra = 80)

Kur u morën parasysh të gjitha arsyet e listuara të diskriminimit, tek gratë që kishin 
të paktën një intervistë pune (në 10 vitet e fundit për 2018 dhe 3 vitet e fundit për 
2021), 68% në 2018 dhe 65% në 2021 mendonin se janë diskriminuar në punësim. Tek 
meshkujt, kjo u rrit nga 58% në 2018 në 64% në 2021; kjo mund t’i atribuohet pjesërisht 
edhe futjes së treguesve diskriminues të futur në anketën e vitit 2021 për “vendbanim” 
dhe “fe”. Veçanërisht, në vitin 2021, më shumë burra treguan se ishin diskriminuar për 
shkak të orientimit seksual dhe/ose identitetit gjinor.
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Në përfundim, shumica e grave të anketuara raportuan se kishin përjetuar pyetje në 
intervistën për punë që mund të nënkuptojnë diskriminim, më së shpeshti lidhur me 
martesën, statusin prindëror ose planet e ardhshme për të krijuar një familje. Kur u 
pyetën nëse kanë përjetuar diskriminim gjatë punësimit, si gratë ashtu edhe burrat 
raportuan diskriminimin në bazë të moshës dhe gjinisë. Megjithatë, të dhënat sugjerojnë 
se gratë kanë më shumë gjasa se burrat të diskriminohen për shkak se janë nëna ose 
planifikojnë një familje. Kjo mbështet konkluzionin e mëparshëm se konflikti i imponuar 
familje-karriere nxit diskriminimin me bazë gjinore ndaj grave.

Diskriminimi në promovim

Anketa në internet vlerësoi perceptimet e punëtorëve dhe përvojat lidhur me diskriminimin 
në promovim. Si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, më shumë gra sesa burra të 
anketuar kishin prirje të përballeshin me diskriminim me bazë gjinore (14% e grave dhe 
5% e burrave në 2018; dhe 10% e grave dhe 4% e burrave në 2021). Në mostrën e 
vitit 2021, gratë gjithashtu kishin më shumë gjasa të përjetonin diskriminimin në bazë 
të moshës në promovim (12% e grave, 7% e burrave); ndërsa në mostrën e vitit 2018 
burrat kishin më shumë gjasa të përballeshin me diskriminim bazuar në përkatësinë e 
tyre etnike (7% e grave, 15% e burrave) ose fesë (2% e grave, 9% e burrave). 

A ju ka ndodhur që punëdhënësi të mos ju merr parasysh për një promovim për shkak 
të… (shëno të gjitha që vlejnë) 

Figura 11: Përvojat me diskriminim në promovim mes personave që kanë punuar në dhjetë vitet e fundit, sipas 
gjinisë (2018 gra = 331, burra = 89; 2021 gra = 885, burra = 227)
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Kur u morën parasysh të gjitha arsyet e mundshme për diskriminim, gjetjet nga anketa e 
vitit 2018 sugjeruan se gratë dhe burrat kishin njëlloj të ngjarë të përjetonin diskriminim 
në promovim (54% e grave, 55% e burrave), ndërsa në vitin 2021, gratë kishin më 
shumë gjasa të përballeshin me diskriminimin në promovim (28% e femrave, 16% e 
meshkujve). Ulja e përqindjes së të anketuarve që raportohet se përballen me diskriminim 
në promovim në vitin 2021 krahasuar me vitin 2018 duhet të interpretohet në kontekstin 
e faktit se “preferenca personale e punëdhënësit” është hequr si një lloj i mundshëm 
diskriminimi në anketën e vitit 2021 për shkak të paqartësisë së tij. Kjo mund të ketë 
kontribuar që më pak të anketuar të deklarojnë se kanë përjetuar një formë diskriminimi.
 
Shkeljet e kontratave 

Anketa në internet u përpoq gjithashtu të vlerësonte shtrirjen e shkeljeve të të drejtave 
të punës dhe kushteve që mund t’i përjetësojnë ato, duke u fokusuar në dallimet e 
mundshme me bazë gjinore që mund të nënkuptojnë pabarazi gjinore. 

Në anketën e vitit 2018, 36% e atyre që kishin punuar në dhjetë vitet e fundit u ishte 
kërkuar të punonin rregullisht pa kontratë; ndërsa 31% treguan se të paktën një herë 
u ishte kërkuar të nënshkruanin një kontratë pune pa u lejuar të lexonin dhe kuptonin 
kushtet e kontratës. Në vitin 2021, 15% të të anketuarve u ishte kërkuar të punonin pa 
kontratë ndërsa 19% të tyre iu kërkua të nënshkruanin një kontratë pune pa u lejuar të 
lexonin dhe kuptonin kushtet e kontratës. Ndonëse ka një rënie në përqindje të atyre 
që kanë përjetuar shkelje të tilla në lidhje me kontratat e punës, sidomos duke qenë se 
periudha referuese në vitin 2018 ishte “dhjetë vitet e fundit”, ndërsa në vitin 2021 kjo 
ishte “tre vitet e fundit”. 

Nga të anketuarit që punojnë aktualisht, 11% në vitin 2018 dhe 9% në 2021 nuk kishin 
kontratë pune. Për sa i përket kohëzgjatjes së kontratës, shtrirja ka ngelur e njëjta në 
2018 dhe 2021. Ndër pjesëmarrësit që kanë pasur kontratë pune, më shumë se gjysma 
(53% në 2018 dhe 60% në 2021) kishin kontrata me afat të pacaktuar, ndërsa afërsisht 
një e treta (35% në 2018 dhe 29% në 2021) kishin një kontratë pune me kohëzgjatje 
prej më pak se një vit. Një pakicë jo e parëndësishme punëtorësh (15% në 2018 dhe 
13% në 2021) kishin një kontratë pune me një kohëzgjatje prej tre muajsh ose më pak. 

Anketa gjithashtu vlerësoi perceptimet e pjesëmarrësve të punësuar lidhur me atë se 
kush ka tendencë të ketë kontrata më të gjata pune: gratë, burrat apo nëse është e 
njëjtë për të dyja palët. Më shumë se gjysma e të anketuarve (56% në 2018 dhe 66% në 
2021) deklaruan se është e njëjtë si për burrat ashtu edhe për gratë, dhe 29% në 2018 
dhe 23% në 2021 nuk e dinin. Nga pjesa tjetër e pjesëmarrësve, përqindje të ngjashme 
mendonin se burrat (5% në 2018 dhe 4% në 2021) ose gratë (4% si në 2018 dhe 2021) 
kanë kontrata më të gjata.

Sa i përket orarit të punës, gjysma e të anketuarve (52% në 2018 dhe 50% në 2021) 
deklaruan se zakonisht punojnë nga 21 deri në 40 orë në javë. Në ndërkohë, 44% 
në 2018 dhe 48% në 2021 thanë se zakonisht punojnë jashtë orëve të orarit, pra më 
shumë se 40 orë në javë. Anketat e vitit 2018 dhe 2021 sugjeruan që sektori i punësimit 
përcakton ndjeshëm probabilitetin e punës jashtë orarit të paraparë dhe se puna jashtë 
orarit është më e spikatur në mesin e punëtorëve në sektorin privat; gjysma (51%) në 
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2018 ose më shumë se gjysma (56%) në 2021 e të punësuarve në sektorin privat kanë 
punuar më shumë se 40 orë në javë krahasuar me afërsisht çdo person i tretë (34% në 
2018) ose më shumë se çdo person i tretë (39% në 2021) që punon në sektorin publik.

Anketat e vitit 2018 dhe 2021 sugjeruan se burrat janë kompensuar për punën jashtë 
orarit më shpesh sesa gratë. Një përqindje relativisht më e madhe e burrave paguheshin 
për kohën e tyre plotësuese të punës (28% në 2018, 25% në 2021) sesa gratë (19% në 
2018, 17% në 2021).

Si përfundim, në të dyja anketat, vazhdimisht një pakicë e konsiderueshme punëtorësh 
kanë pasur kontrata pune që zgjasin tre muaj ose më pak, dhe një në dhjetë nuk ka pasur 
asnjë kontratë pune, duke i vendosur ata në një pozicion të pasigurt për t’u pushuar nga 
puna kur punëdhënësi nuk do të ketë nevojë më për shërbimet e tyre. Më shumë se 
gjysma e punëtorëve të sektorit privat punonin jashtë orarit, por jo të gjithë paguheshin 
për të. Burrat kishte më shumë gjasa të paguheshin për kohën e tyre shtesë të punës, 
sipas të dhënave nga 2018 dhe 2021.

Shkeljet e së drejtës për pagesë të barabartë për punë të 
barabartë 

Të dhënat e anketës nuk lejojnë konkluzione të qarta të shkeljeve të së drejtës për pagë 
të barabartë për punë të barabartë, por janë tregues të mundshëm të pabarazive të të 
ardhurave me bazë gjinore. Të dhënat e ndara sipas gjinisë nga Enti Shtetëror i Statistikave 
janë të disponueshme për vitet 2010, 2014 dhe 2018 dhe mund të vërejmë se mesatarisht 
meshkujt kanë marrë paga neto më të larta mujore. Të dhënat e fundit të disponueshme 
për hendekun gjinor të pagave nga Enti Shtetëror i Statistikave sugjerojnë 9 pp hendek 
për vitin 2014, megjithatë hulumtime të tjera të pavarura sugjerojnë se hendeku gjinor 
i pagave në Maqedoninë e Veriut është 18-19%133. Në mënyrë më intriguese, studimi 
zbulon se kur merren parasysh karakteristikat personale dhe të tregut të punës (si arsimi 
dhe përvoja e punës), hendeku gjinor në fakt zgjerohet, duke nënkuptuar se pabarazitë 
në paga reflektojnë diskriminim të vazhdueshëm me bazë gjinore në tregun e punës. Për 
fat të keq, nuk ka të dhëna të përditësuara lidhur me hendekun gjinor të rregulluar të 
pagave. Krahasimisht, Maqedonia e Veriut renditet në vendin e tretë më të ulët në mesin 
e vendeve anëtare të BE-së në sferën e parave, e cila mat pabarazitë gjinore në burimet 
financiare dhe situatën ekonomike, sipas Indeksit të Barazisë Gjinore. 

133  Petreski, M. dhe Mojsoska Blazevski, N., 2015. “Hendeku i pagave gjinor dhe i amësisë në Ish Republikën Jugosllave 
të Maqedonisë: Një analizë ekonometrike”, Punimi Nr. 6 / 2015, ILO.
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Figura 12. Paga neto mujore, sipas gjinisë (Burimi: Enti Shtetëror i Statistikave)

Kur u pyetën për ndonjë përvojë me punëdhënësin e tyre duke që ka deklaruar gabimisht 
pagën e tyre (si për shembull për të shmangur pagimin e taksave ose pensioneve), 12% 
në 2018 dhe 8% në 2021 treguan se punëdhënësi i tyre nuk e deklaron pagën e tyre 
aktuale tek autoritetet shtetërore ndërsa 15% ( si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021) 
nuk e dinin nëse ishte kështu rasti. Të dhënat tregojnë se punëtorët që kanë përvojë 
me paga të cilat janë të deklaruara në mënyrë jo korrekte, kanë mesatarisht paga më të 
vogla. Në mostrën e vitit 2018, më shumë se çdo i pesti (22%) punëtor me një pagë neto 
mujore ndërmjet 12.001 dhe 15.000 denarë MKD kishte përvojë me pagë të deklaruar 
në mënyrë jo korrekte, krahasuar me 3% të punëtorëve me pagë neto mujore ndërmjet 

Rasti 1
Një grua që punonte si pjesëtare e njësisë speciale policore kundër krimit që nga viti 
2013 nuk kishte marrë të njëjtën pagë si kolegët e saj meshkuj me gradë të njëjtë nga 
e njëjta njësi, edhe pse kishte rezultate të mira në punën e saj gjatë gjithë periudhës 
si pjesëtare e kësaj njësie, ajo është vlerësuar gjithmonë pozitivisht nga eprorët e saj 
si dhe ka marrë edhe diplomën master në drejtësi. Përveç pagës më të ulët, ajo ishte 
subjekt i ngacmimeve seksuale nga kolegët dhe shefi i saj. Pasi ndërmori hapa për 
t’u mbrojtur nga diskriminimi, ajo u gradua në një post më të ulët dhe me pagë më 
të ulët se pozita e mëparshme. Ajo parashtroi ankesë në zyrën e Avokatit të Popullit 
dhe u konstatua se kishte diskriminim gjinor. Në korrik 2021, ajo ka ngritur padi për 
mbrojtje nga diskriminimi kundër Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Ky rast ilustron një shembull të diskriminimit me bazë gjinore lidhur me pagën si 
dhe ngacmimin seksual. Për më tepër, ai ilustron viktimizimin, domethënë pasojat që 
pësohen për raportimin e diskriminimit, edhe pse viktimizimi është i paligjshëm sipas 
kornizës ligjore. 
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20.001 dhe 25.000 denarë. Në mostrën e vitit 2021, 17% e punëtorëve me pagë neto 
mujore nga 12.001 deri në 15.000 denarë MKD kanë pasur përvojë me pagë të deklaruar 
në mënyrë jo korrekte në krahasim me 2% të punëtorëve me pagë neto mujore ndërmjet 
30.000 dhe 35.000 denarë. 

Sektori i punësimit është gjithashtu një përcaktues i rëndësishëm; të dhënat sugjerojnë 
se personat e punësuar në sektorin privat kanë pasur më shumë gjasa të kenë përvojë me 
paga të deklaruara në mënyrë jo korrekte. Në vitin 2018, krahasuar me 4% të personave 
të punësuar në sektorin publik, një e pesta (20%) e të punësuarve në sektorin privat 
kanë deklaruar se punëdhënësi i tyre nuk e deklaron pagën e tyre aktuale. Në vitin 
2021, ky raport u konfirmua, ku 16% e të punësuarve në sektorin privat kishin paga të 
deklaruara keq, krahasuar me 1% të atyre në sektorin publik dhe shoqërinë civile.

Për më tepër, punëdhënësit kanë kërkuar nga të anketuarit që të kthejnë 10% në vitin 
2018 dhe 6% në 2021 nga paga e tyre. Në vitin 2018, ishte evidente se kjo ndodh 
dukshëm më rrallë në sektorin publik (5%) sesa në sektorin privat (13%). Në vitin 2021, 
kjo u konfirmua; krahasuar me 2% të sektorin publik, 8% të sektorin privat dhe 10% 
të shoqërisë civile iu kërkua t’i kthenin një pjesë të pagës së tyre punëdhënësit të tyre. 
Të dhënat në vitin 2018 sugjeruan gjithashtu se një përqindje relativisht më e madhe e 
burrave (16%) raportuan se u ishte kërkuar që të kthenin një pjesë të pagës së tyre në 
krahasim me gratë (8%), por ky nuk ishte rasti në 2021. 

Si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, nga një përqindje dukshëm më e lartë e 
punëtorëve me paga më të ulëta u kërkua që t’i kthenin një pjesë të pagës së tyre 
punëdhënësit. Edhe pse numri i pjesëmarrësve me paga të ulëta ishte i vogël në mostër, 
kjo gjetje është tregues. Në vitin 2018, 10 pjesëmarrësve nga 24 me paga të ulëta ose 
më pak se paga minimale (42%) u është kërkuar që t’i kthejnë një pjesë të pagës së 
tyre punëdhënësit të tyre. Në vitin 2021, 12 punëtorëve nga 64 (19%) u është kërkuar 
të kthejnë një pjesë të pagës së tyre, krahasuar me 2 nga 91 (2%) prej atyre me paga 
nga 30.0001-35.000 denarë MKD.

Në përfundim, gjetjet e anketës në internet tregojnë se një pakicë e konsiderueshme 
e punëtorëve raportuan se punëdhënësi i tyre nuk deklaron shumën e plotë të pagës 
së tyre tek autoritetet ose/dhe u kërkon punëtorëve që t’ia kthejnë një pjesë të pagës 
së tyre punëdhënësit. Të dyja anketat e vitit 2018 dhe 2021 sugjerojnë se këto shkelje 
ndodhin më shpesh në sektorin privat. Në mënyrë alarmante, duket se dukshëm më të 
prekur janë punëtorët me pagë më të ulët duke përfshirë ata që marrin më pak se paga 
minimale.
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Shkeljet e të drejtave të shtatzënisë dhe pushimit të 
lehonisë 

Nga gratë e anketuara në vitin 2018, 30% ishin shtatzënë derisa ishin të punësuara të 
paktën një herë në dhjetë vitet e fundit dhe 17% të atyre grave iu mohua e drejta për 
pushim të paguar të lehonisë; ato as nuk janë paguar dhe as nuk kanë marrë përfitime 
shtetërore gjatë pushimit të lehonisë. Në vitin 2021, 14% e grave të anketuara ishin 
shtatzëna deri sa ishin në punë në tre vitet e fundit ndërsa 14% e tyre iu mohua e drejta 
e pushimit me pagesë gjatë lehonisë. Në vitin 2018, probabiliteti për të mos marrë një 
përfitim shtetëror gjatë pushimit të lehonisë priret të jetë më i lartë për gratë që punojnë 
në sektorin privat; 30% e grave në sektorin privat as nuk paguheshin dhe as nuk merrnin 
përfitime nga qeveria, krahasuar me 12% të grave të punësuara në sektorin publik. 
Megjithatë, për vitin 2021 kjo nuk ishte e vërtetë. Kjo mund të lidhet me madhësinë më 
të vogël të mostrës për shkak të uljes së periudhës së referencës nga dhjetë vite në tre. 
Megjithatë, gjetjet sugjerojnë se disa punëtoreve ka vazhduar t’u mohohet e drejta për 
pushim të paguar të lehonisë.

Pas pushimit të tyre të lehonisë, 71% e grave në vitin 2018 dhe 74% në 2021 janë kthyer 
në vendin e tyre të mëparshëm të punës. Në vitin 2018, 22% të grave thanë se u është 
bërë presion që të kthehen më herët në punë se sa ishte planifikuar. Në vitin 2021, ky 
numër u ul dhe 12% raportuan një presion të tillë nga shefi ose eprori i tyre. Kur u kthyen 
në punë, 29% në 2018 dhe 33% në 2021 mendonin se kolegët ose shefi i tyre i kanë 
trajtuar ndryshe për shkak se kanë marrë pushimin.

Rasti 2
Në shkurt 2020, një punëtore shtatzënë iu drejtua Komitetit të Helsinkit për të Drejtat 
e Njeriut në Maqedoninë e Veriut në lidhje me shkeljen e të drejtave të saj të punës; 
kontrata e saj e punës i ishte ndërprerë gjatë kohës që ajo ishte në pushim mjekësor 
për shkak të një shtatzënie me rrezik të lartë. Gjegjësisht, punëtorja e ka njoftuar në 
janar mbikëqyrësin e saj me anë të Viber-it për gjendjen e saj lidhur me shtatzëninë. 
Ajo me email ka njoftuar edhe kolegun e saj nga personeli mjekësor. 

Në të njëjtën ditë, kur njoftoi kolegët e saj për gjendjen e saj, ajo mori një telefonatë 
nga menaxheri i Burimeve Njerëzore dhe u ftua në një takim ku u njoftua se do t’i 
ndërpritej kontrata e punës për shkak të ditëve të pajustifikuara të mungesës nga 
puna në periudhën e kaluar.

Lidhur me këto pretendime, punëtorja nuk kishte marrë kurrë ndonjë paralajmërim 
nga menaxheri i Burimeve Njerëzore apo mbikëqyrësi i saj. Të nesërmen, menaxheri 
i Burimeve Njerëzore i kërkoi punëtores që të nënshkruante një marrëveshje për 
ndërprerjen e punës së saj. Asaj iu tha se nëse nuk do të nënshkruante marrëveshjen, 
do të shkarkohej po atë ditë. Ajo nuk pranoi të nënshkruajë marrëveshjen. Ndaj asaj 
i është marrë laptopi, celulari dhe karta e punës. Kjo situatë i ka shkaktuar punëtores 
stres të konsiderueshëm. Si pasojë, për shkak të gjendjes së saj, ajo u transferua në 
spital për shkak të gjakderdhjes. Ajo ishte e paaftë për punë dhe ishte vënë në pushim 
mjekësor për 14 ditë. 
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Kur u pyetën konkretisht për ‘trajtimin para dhe pas’, 8% në 2018 dhe 9% në 2021 
deklaruan se kishin paga më të ulëta pasi morën pushimin; një e pesta (22% në 2018 
dhe 2021) menduan se kishin më shumë përgjegjësi kur u kthyen, dhe 6% (në 2018 dhe 
2021) thanë se kishin më pak përgjegjësi. Për më tepër, 3% (në 2018 dhe 2021) thanë 
se kishin më pak orë pune pas pushimit të lehonisë, ndërsa 8% në 2018 dhe 4% në 
2021 deklaruan se kishin më shumë orë pune. Përveç nëse kërkohet në mënyrë të hapur 
nga ana e punëtoreve, trajtimi i ndryshëm pas pushimit të lehonisë sugjeron një formë 
diskriminimi me bazë gjinore dhe shkelje të të drejtave të punës së punëtorëv.

Shkeljet e të drejtave për pushimin e atësor 

Sipas Ligjit për Marrëdhëniet e Punës, baballarët mund të marrin deri në shtatë ditë 
pushim, (në varësi të kontratës kolektive në industritë dhe sektorët e ndryshëm) kur kanë 
një fëmijë të porsalindur ose të birësuar ose më shumë fëmijë. Ligji nuk e konsideron 
këtë pushim të atësisë, por më tepër pushim për çështje familjare134 dhe kompensohet 
nga punëdhënësi135. Legjislacioni i punës nuk parashikon pushimin e atësisë si të drejtë 

134  Ligji për Marrëdhëniet e Punës, Gazeta Zyrtare 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 
50/2010, 52/2014/201, 52/2014/201, 52/2014/201, 2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 
20/2015, 33/2015, 72/2015, 1216/20; Vendimet e Gjykatës Kushtetuese: U.nr 139/2005, U.nr 161/2005, U.nr 134/2005, 
U.nr 187/2005, U.nr 111/2006, U.nr 188/2006, U.nr 170/2006, U .nr 200/2008, U.nr 20/2009, U.nr 176/2009, U.nr 
263/2009, U.nr 62/2013, U.nr 114/2014.
135  Ndërsa për nënat pushimi i lehonisë kompensohet nga Fondi i sigurimit shëndetësor.

Në të njëjtën ditë kur ajo u vendos në pushim mjekësor, ajo u pushua nga puna dhe 
u çregjistrua nga sigurimi social i detyrueshëm që është paguar deri më tani nga 
punëdhënësi. Ajo kishte njoftuar punëdhënësin për gjendjen e saj dhe faktin se ishte 
në pushim mjekësor. 

Një punëtore shtatzënë mbrohet posaçërisht me ligjin e punës së Maqedonisë së 
Veriut. Sipas nenit 101 të Ligjit për Marrëdhëniet e Punës, punëdhënësi nuk mund t’ia 
ndërpresë kontratën e punës punëtores shtatzënë. Nëse punëtorja ka shkelur seriozisht 
detyrimet kontraktuale, ajo mund të pushohej nga puna vetëm me marrëveshje nga 
një sindikatë pune ose me miratim nga Inspektorati Shtetëror i Punës. Komiteti i 
Helsinkit dhe punëtorja kanë denoncuar rastin në Inspektoratin Shtetëror të Punës. 
Pas raportimit, Inspektorati ka kryer inspektim. Inspektorati i Punës kakonstatuar 
se punëdhënësi kishte shkelur dispozitat e Ligjit për Marrëdhëniet e Punës dhe e 
urdhëroi punëdhënësin që ta kthejë punëtoren shtatzënë në vendin e saj të punës 
dhe ta riregjistrojë si të punësuar në Agjencinë e punësimit dhe në sigurimin social 
të detyrueshëm.

“Është frustruese që qasja në drejtësinë gjyqësore është e shtrenjtë dhe e ngadaltë,” 
tha ajo. 
“Unë nuk do të isha e motivuar për të filluar vetë procedurën gjyqësore.”

 “Më dhatë motivim, vullnet dhe siguri financiare për të filluar procedurën gjyqësore”, 
tha ajo për mbështetjen e marrë nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut.
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të dhënë për baballarët (ose partnerët) e punësuar, siç është rasti për pushimin e paguar 
të  lehonisë.136 Baballarët mund të përdorin pushimin e paguar vetëm nëse nënat nuk 
janë në gjendje të marrin pushimin e lehonisë, ose vendosin t’ua japin të drejtën e tyre 
për pushim të lehonisë baballarëve (partnerëve të tyre).137

Anketa në internet ka eksploruar gjithashtu qëndrimet për pushimin e atësisë dhe 
përvojat aktuale. Për sa i përket qëndrimeve, shtrirja e përgjigjeve është e ngjashme 
në 2018 dhe 2021. Megjithatë, përqindja e burrave që ranë dakord se burrat duhet të 
kenë më shumë kohë të paguar për pushimin e atësisë është ulur nga 67% në 2018 në 
54% në 2021. Rrjedhimisht, përqindja e meshkujve që janë të rezervuar ose neutralë 
(19% në 2018 dhe 27% në 2021) dhe atyre që janë kundër (13% në 2018 dhe 19% në 
2021) është rritur paksa. Përsëri, duke marrë parasysh madhësitë e mostrës dhe mostrës 
joreprezentative, ky ndryshim mund t’i atribuohet gabimit të të mostrës dhe të mos 
përshkruajë një ndryshim aktual në qëndrime. Në çdo rast, vazhdimisht një shumicë e 
burrave të anketuar kanë mbështetur idenë që burrat të kenë më shumë pushim atësor 
me pagesë, gjë që sugjeron një mbështetje mjaft të gjerë për ndryshimet ligjore në 
përputhje me Direktivën e BE-së për Balancimin e Punës dhe Jetës.

Duke menduar për mundësinë e marrjes së lejes së atësisë, afërsisht gjysma e burrave të 
punësuar në mostër nuk e dinin nëse punëdhënësi i tyre do t’i lejonte ata të merrnin lejen 
e atësisë (48% në 2018 dhe 53% në 2021). Në ndërkohë, gjysma tjetër e pjesëmarrësve 
ishte e ndarë; 24% në 2018 dhe 30% në 2021 mendonin se ata mund të merrnin pushim 
atësor, ku 22% në 2018 dhe 15% në 2021 ishin të bindur që nuk do t’u lejohej që ta 
merrnin. Disa të anketuar (5% në 2018 dhe 2% në 2021) kanë thënë se ata mund të 
kenë pushim atësor, por që ai do të ishte i papaguar.

Për sa i përket përvojave aktuale, si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, mostrat e 
meshkujve që kishin një fëmijë të porsalindur derisa ishin të punësuar janë shumë të 
vogla për të qenë tregues (41 në 2018 dhe 13 në 2021). Sidoqoftë, rezultatet sugjeruan 
se shumica (80% në 2018 dhe 85% në 2021) kanë marrë të paktën një ditë pushim kur 
lindi fëmija i tyre. 

136  Ibid.
137  Ibid.
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Ngacmimet seksuale në punë 

Anketa në internet ka hulumtuar përhapjen e ngacmimit seksual si një formë e diskriminimit 
me bazë gjinore në punë, incidencën e formave të ndryshme, pjesën e përvojave të 
raportuara dhe atributet e ‘kryerësit tipik’, siq janë asimetritë e pozitës së punës (raportet 
e fuqisë) dhe gjinia.  

Në vitin 2018, gati gjysma e femrave të anketuara (47%) dhe 44% e meshkujve të 
anketuar raportuan se kanë qenë subjekt i ngacmimeve seksuale në punë. Në vitin 2021, 
u vërejtën përqindje të ngjashme: 44% e grave dhe 41% e burrave kishin përjetuar të 
paktën një nga format e listuara të ngacmimit seksual në punë. Megjithëse kjo sugjeron 
që gratë dhe burrat në mostër ishin të cenueshëm njëlloj ndaj ngacmimeve seksuale, 
është e rëndësishme të theksohet se nënpyetja e parë mund të interpretohet si e lidhur 
me përvojën e dëshmimit të gjesteve, shakave ose tingujve seksualë se sa përjetimin e 
këtij lloji të ngacmimit nga dora e parë. Si burrat ashtu edhe gratë kanë qenë dëshmitarë 
të gjesteve, shakave ose tingujve seksual të bëra nga kolegë të tjerë (41% në të dy vitet). 
Kur të gjitha format e tjera të listuara (përveç gjesteve seksuale etj.) janë konsideruar 
për shembull në vitin 2021, 23% e grave dhe 12% e burrave kanë përjetuar të paktën 
njërën prej tyre. Të dhënat e anketës treguan se gratë janë ekspozuar ndaj formave 
të ndryshme të ngacmimit seksual në punë më shpesh sesa burrat. Analiza cilësore e 
përgjigjeve të të anketuarve sugjeroi gjithashtu se gratë janë trajtuar si objekte seksuale 
në punë. 

Përderisa po punoja në zyrën time, erdhi një nga eprorët dhe filloi të 
më përkëdhelte, duke më pyetur se kur do të organizojmë një takim ai 
dhe unë pa e ditur askush, duke thënë se mund të ndodhë diçka pas 
asaj. Thashë se nuk ka nevojë për këtë dhe u largova nga zyra e 
zemëruar. (Grua, 29, urbane)

Në një zyrë të tipit të hapur, me shumë kolegë, të ulur dy metra larg 
meje, një koleg mashkull më nguli sytë duke më thënë se ai masturbon 
dhe se dëshiron të qije. (Grua, 39, urbane)
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Siç ilustron Figura 13, më shumë gra sesa burra kanë pranuar e-maila ose mesazhe me 
tekst të natyrës seksuale nga kolegët ose eprori; kanë qenë të nënshtruara ndaj prekjes 
së papërshtatshme, si p.sh. vithet ose gjoksi i tyre; dhe kishin marrë një propozim për 
marrëdhënie seksuale nga një koleg apo epror. Edhe pse përqindjet janë të vogla, një 
përqindje intriguese e ngjashme e burrave dhe grave thanë se ishin detyruar të bënin 
seks nga një koleg ose epror. 

Ju lutemi shënoni nëse ju kanë ndodhur gjërat në vijim në punë:
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Figura 13: Format e ngacmimeve seksuale të përjetuara në punë, sipas gjinisë (2018 gra = 565, burra = 117; 
2021 gra = 656, burra = 167)
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Siç paraqitet në Figurën 14, të dhënat nga viti 2018 dhe 2021 sugjerojnë se gratë kanë 
pësuar ngacmime seksuale në punë kryesisht nga burra kryerës të krimit. Nga gratë 
që kanë qenë viktima të ngacmimeve seksuale në punë, 77% në vitin 2018 dhe 76% 
në 2021 kanë deklaruar se kryerësit e krimit ishin vetëm meshkujt. Pjesa tjetër e të 
mbijetuarve kishin përjetuar ngacmime si nga burrat ashtu edhe nga gratë (13% në 2018 
dhe 18% në 2021) ose vetëm nga gratë (10% në 2018 dhe 5% në 2021)

Mostra e meshkujve që i janë nënshtruar ngacmimeve seksuale në punë ishte relativisht 
më e vogël (vetëm 50 pjesëmarrës në 2018 dhe 69 në 2021). Ndërsa ka një ndryshim 
në përhapje, kjo mund të jetë për shkak të gabimit në marrjen e mostrave. Në vitin 
2018, 40% e këtyre meshkujve thanë se autori i krimit ishte grua, ndërsa në vitin 2021 
përqindja u ul në 28%. Përqindja e meshkujve që përjetuan ngacmime nga meshkujt u 
rrit nga 28% në 2018 në 36% në 2021; ndërsa përqindje të ngjashme të burrave kanë 
përjetuar ngacmime seksuale si nga burrat ashtu edhe nga gratë në vitin 2018 (32%) 
dhe 2021 (36%).

A ishin personat që ua bënë këtë:
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Figura 14: Gjinia e kryerësve, sipas gjinisë së punëtorëve që kanë përjetuar ngacmime seksuale (2018 gra = 
262, burra = 50; 2021 gra = 287, burra = 69)
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Kur u pyetën për pozitën e kryerësve, përhapje të ngjashme të përgjigjeve kishte në vitin 
2018 dhe 2021, ku shumica janë ngacmuar nga autorë të punësuar në një nivel më të lartë 
se ata që e kanë përjetuar. Kjo nënkupton që asimetritë e fuqisë në punë janë të pandara 
nga ngacmimi seksual. Megjithatë, një përqindje e konsiderueshme e pjesëmarrësve 
përjetuan ngacmime seksuale nga një koleg në të njëjtin nivel të hierarkisë ose nga një 
kryerës që ishte i punësuar në një pozicion më të ulët se ata. Është interesante se në 
vitin 2018 një përqindje relativisht më e madhe e meshkujve u ngacmuan nga persona 
në pozita më të ulëta se ata (12% e femrave, 26% e meshkujve), ndërsa në vitin 2021 
diferenca u ul edhe pse ishte ende e pranishme.

A ishin personat që ua bënë këtë në (ju lutemi shënoni të gjitha që vlejnë):
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Figura 15: Pozita e kryerësve, sipas gjinisë së punëtorëve që kanë përjetuar ngacmime seksuale (2018 gra 
= 264, burra = 51; 2021 gra = 151, burra = 20)
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Mostra e grave dhe burrave që kanë pësuar ngacmime seksuale dhe i kanë treguar dikujt 
për përvojën e tyre është relativisht e vogël për të qenë tregues. Megjithatë, nga gratë 
që kanë pësuar ngacmime seksuale në punë, 43% në 2018 dhe 35% në 2021 nuk e kanë 
ndarë apo raportuar përvojën; në të dy vitet, gati një e treta i ka treguar një miku ose të 
njohuri; dhe çdo grua e pestë në 2018 dhe çdo e katërta në 2021 e ka ndarë përvojën me 
një anëtar të familjes. Një përqindje më e vogël ka raportuar përvojën në një instancë më 
formale: çdo i dhjeti i ka treguar menaxherit të tyre; 4% në 2018 dhe 6% në 2021 kanë 
përdorur një mekanizëm zyrtar raportimi në vendin e tyre të punës; dhe 1% informuan 
policinë në të dy vitet. 

Megjithëse mostra e pjesëmarrësve meshkuj që përjetuan ngacmime seksuale ishte 
shumë е vogël për të konkluduar për dallimet me bazë gjinore, një përqindje relativisht 
më e madhe e meshkujve nuk raportuan ose ndanë përvojën e tyre (në 2018 43% e 
grave krahasuar me 57% e meshkujve; në 2021 35 % e grave krahasuar me 58% të 
burrave).

Kujt i keni treguar? Ju lutemi shënoni të gjitha që vlejnë

0% 0%

20
21

20
18

Askujt Shokut/shoqes, 
të njohuri

Anëtari të 
familjes

Kolegut/es Menaxherit tim Policisë Liderit fetar OShC që 
siguron ndihmë 

juridike

Një personi në 
mekanizmin

 zyrtar për raportime 
në vendin tim 

të punës

Gra
151
264

2021

2018

Burra
20
51

2021

2018

0%4%

43%

57%

31%

18%

22%
10%

10% 10%
1% 2% 0% 0%

16%
22%

35%

58%

34%

15%

33%

15% 11% 12%

25%
13%

1% 0% 0% 0% 0% 3% 6% 6%

Figura 16: Informim për ekzistimin e sindikatave të cilat mund t’i përfaqësojnë interesat e punëtoreve dhe 
punëtorëve sipas gjinisë (2018 gra = 264, burra = 51; 2021 gra = 151, burra = 20

Si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, arsyeja më e shpeshtë e përmendur për atë 
se përse njerëzit nuk kanë raportuar ngacmimin seksual ka qenë sepse kanë menduar 
se ngacmimi duhet të trajtohet privatisht, nga ata (44% në 2018 dhe 52% në 2021). 
Veçanërisht, çdo e katërta grua (26%) në 2018 dhe çdo e pesta grua (22%) në 2021 nuk 
ka raportuar përvojën e saj të ngacmimit seksual për shkak të ndjenjës së turpit; ndërsa 
çdo e pesta (22%) në 2018 dhe çdo e katërta (26%) në 2021 nuk ka raportuar atë nga 
frika se mos humbiste punën e saj.
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Si përfundim, gjetjet e anketës sugjerojnë se gratë janë më shpesh të ekspozuara ndaj 
formave të ndryshme të ngacmimit seksual në punë sesa burrat. Kryerësit kanë qenë 
të prirur të jenë meshkuj kolegë në pozita të larta pune (pozita pushteti). Më pak se 
gjysma e grave që kanë pësuar ngacmime seksuale i kanë raportuar këto shkelje në 
instancat përkatëse kryesisht sepse ngacmimi vazhdon të shihet si një çështje private ose 
e turpshme, ose për shkak të frikës nga humbja e punës. 

Sindikatat e Punës

Të pyetur për sindikatat e punëtorëve në Maqedoni, gati gjysma, 49% në 2018 dhe 
39% në 2021 mendojnë se nuk ka asnjë që përfaqëson interesin e tyre ndërsa 29% në 
2018 dhe 31 në 2021 nuk e dinë nëse ato ekzistojnë. Përqindje relativisht më e madhe 
e burrave mendojnë se nuk ka asnjë sindikatë të punëtorëve që përfaqëson interesat e 
tyre, ndërsa në mënyrë të krahasueshme një përqindje relativisht më e madhe e grave 
nuk e dinë nëse në Maqedoni ekzistojnë sindikata të punëtorëve që mund të përfaqësojnë 
interesat e tyre edhe pse ne nuk mund ta përgjithësojmë këtë përfundim përtej mostrës 
së kësaj ankete.

A ekzistojnë çfarëdo sinikata të punës, që do të mund të përfaqësonin interesat e juaja, 
sipas gjinisë
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Figura 17. Njohuri mbi sindikatat e punëtorëve (2018 gra = 698, burra = 184; 2021 gra = 624, burra = 134)  
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Edhe pse një pjesë e konsiderueshme e punëtorëve në këtë mostër nuk e dinë nëse 
ekzistojnë sindikata të punëtorëve apo mendojnë se nuk ka ndonjë që përfaqëson interesin 
e tyre, 34% në 2018 dhe 40% në 2021 janë anëtarë në një sindikatë të punëtorëve.

Sa mirë mendoni që sindikatat e punës i përfaqësojnë interesat e juaja, sipas gjinisë 
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Figura 18. Qëndrimet ndaj sindikatave të punëtorëve, sipas gjinisë (2018 gra = 49, burra = 7; 2021 gra = 
89, burra = 17).

Të pyetur për qëndrimin e tyre ndaj sindikatës së punëtorëve, 43% në 2018 dhe 36% në 
2021 mendojnë se sindikatat e punëtorëve përfaqësojnë interesat e tyre pak ose shumë 
pak, ndërsa 30% në 2018 dhe 33% në 2021 mendojnë se interesat e tyre i përfaqësojnë 
mirë ose shumë mirë.

Diskriminimi me bazë gjinore dhe të drejtat e punëtorëve 
mes COVID-19 

Anketa në internet e vitit 2021 përfshiu një pjesë mbi efektet e krizës COVID-19, që 
mbulon sigurinë në punë, humbjet e vendeve të punës, arsyet e pushimeve nga puna, 
efektet e bllokimeve dhe punës në distancë në balancën punë-jetë, reduktimet e pagave 
dhe shkeljet e përgjithshme të të drejtave të punëtorëve. Nga të anketuarit që ishin 
të punësuar, 8% (8% e grave, 7% e burrave) humbën punën për shkak të krizës së 
COVID-19. Në shumicën e rasteve, punëtorët humbën punën për shkak të largimeve të 
përgjithshme të të gjithë punëtorëve nga puna ose për shkak se kontrata e tyre e punës 
nuk u rinovua. 
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Megjithatë, në disa raste punëtorëve iu bë presion për të lënë punën ose u pushuan nga 
puna sepse duhej të kujdeseshin për fëmijët e tyre për shkak të mbylljes së shkollave 
dhe kopshteve. Në mënyrë alarmante, disa punëtorë që nuk kishin punësim formal, si ata 
pa kontratë pune, u pushuan nga puna pa paralajmërim; punëdhënësit e tyre thjesht u 
thanë atyre të ndalonin punën që po bënin. Fatkeqësisht, për shkak të mostrës, të dhënat 
e anketës nuk na lejojnë të konkludojmë dallimet në bazë gjinore, megjithëse raportet 
nga OShC-të që ofrojnë ndihmë juridike falas sugjerojnë se gratë punëtore ishin më të 
prirura për të përjetuar këtë lloj shkeljeje. Agjencia e Punësimit ka dhënë përfitime për 
të papunësuarit dhe masa qeveritare të ndihmës dhe u përpoqën të lehtësojnë kushtet e 

Rasti 3

Në qershor të vitit 2020, një punëtore e punësuar në industrinë e tekstilit ka njoftuar 
Komitetin e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Maqedonisë së Veriut se si nënë e 
fëmijëve nën 10 vjeç, në përputhje me masën e Qeverisë, është liruar nga puna. 
Megjithatë, për shkak se ajo përdorte masën qeveritare, punëdhënësi e uli pagën e 
saj në muajt prill dhe maj në vetëm 50% të pagës totale. Prandaj, ajo është paguar 
vetëm 7.500 denarë (rreth 120 euro), që është nën pagën minimale dhe nuk është 
aspak e mjaftueshme për shpenzimet e përditshme të punëtorit, duke pasur parasysh 
se ajo jeton në një familje katër anëtarëshe me dy fëmijë.

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Maqedonisë së Veriut në korrik 2020 ka 
paraqitur ankesë në Inspektoratin Shtetëror të Punës. Pas inspektimit, Inspektorati 
ka konstatuar parregullsi në punën e punëdhënësit dhe e ka urdhëruar që punëtores 
t’i paguajë shumën e plotë të pagës. Kjo i është paguar punëtores.

 “Me ndihmën e Komitetit të Helsinkit punëdhënësi më pagoi të gjithë pagën për 
muajt kur më duhej të rrija në shtëpi dhe të kujdesesha për fëmijën tim.”

Rasti 4

Një punëtore e tekstilit  shtatzënë, e cila donte të realizonte të drejtën e saj për t’u 
liruar nga detyrimet e punës sipas masave të përkohshme të miratuara nga Qeveria, 
iu bë presion nga punëdhënësi i saj që të kthehej në punë. Përveç kësaj, ajo paguhej 
më pak se paga minimale.

“Unë jam shtatzënë në muajin e shtatë. Megjithatë, shefi im më detyron të punoj 
gjatë gjithë pandemisë, pavarësisht se kjo na vë në rrezik mua dhe foshnjën time. 
Paguhem më pak se paga minimale.” 

Ajo kërkoi ndihmë juridike falas nga Shoqata Glasen tekstilec ndërsa ekipi ligjor paraqiti 
një ankesë në Inspektoratin Shtetëror të Punës. Pas kërkesave të parashtruara për 
inspektim të jashtëzakonshëm, Inspektorati Shtetëror i Punës ka vizituar subjektin 
ligjor dhe ka konstatuar parregullsi. Inspektorati Shtetëror i Punës ka nxjerrë vendim 
me të cilin urdhërohet punëdhënësi të paguaj diferencën në pagë, ndërsa punëdhënësi 
ka vepruar sipas udhëzimeve të Inspektoratit Shtetëror të Punës.
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përshtatshmërisë për punëtorët që të kualifikoheshin për një ndihmë të tillë. Megjithatë, 
punëtorët që dhanë dorëheqje “vullnetare”, si ata të cilëve punëdhënësit iu bënë nën 
presion dhe punëtorët me punësim jo standard (dmth. pa kontrata), nuk kanë pasur të 
drejtë për përfitime për shkak të papunësisë. Prandaj, ata kanë mbetur të pambrojtur 
gjatë COVID-19. Ka disa dëshmi se gratë ishin më të cenueshme ndaj këtyre shkeljeve.

Nëse e keni humbur punën si rezultat i COVID-19, cila(t) ishte(in) arsyeja(t) e 
përmendura? Ju lutemi shënoni të gjitha që vlejnë.

5%

11%

14%

34%

38%

0%

14%

7%

50%

29%

0% 50% 100%

Isha grua

Nuk u ripërtëri kontrata ime e punës

Nuk kisha kontratë kështu që punëdhënësi 
tha të ndal punën

Më duhej të kujdesesha për fëmijët 
e mijë ndërsa punëdhënësi im më bënte 
shtypje ta lija punën/më largoi nga puna

Largimi i përgjithshëm i të gjithë punëtorëve

Burra Gra

Figura 19: Ndër ata që humbën punën, arsyet e përmendura, sipas gjinisë (2021 gra = 64, burra = 14)

Nga punëtorët e anketuar, 21% thanë se u është ulur paga si pasojë e COVID-19. Personat 
e punësuar në sektorin publik (7%) dhe në shoqërinë civile (8%) janë prekur më pak 
nga uljet e pagave sesa personat e punësuar në sektorin privat, nga të cilët 31% kanë 
raportuar ulje të pagave për shkak të COVID-19. Më të cënueshëm dukeshin gjithashtu 
personat që punonin me kontrata pune që zgjatën më pak se gjashtë muaj, pasi 40% e 
tyre raportuan ulje të pagave për shkak të COVID-19.
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COVID-19 paraqiste rreziqe të rënda për shëndetin e punëtorëve dhe sigurinë në punë. 
Punëdhënësit ishin të detyruar të respektonin masat mbrojtëse dhe të siguronin kushtet 
e nevojshme për sigurinë e punëtorëve. Megjithatë, çdo i pesti pjesëmarrës i anketës 
që punon (21%) tha se punëdhënësi i tyre nuk ka siguruar maska, doreza, dezinfektues 
duarsh dhe/ose masa të tjera mbrojtëse kundër COVID-19; ndërsa çdo i treti (32%) tha 
se punëdhënësi i tyre vetëm ndonjëherë i furnizonte me këto.

A ju ka siguruar punëdhënësi juaj maskë, doreza, dizinfektues për duar dhe masa të 
tjera mbrojtëse kundër COVID-19?
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Figura 20: Perceptimet e punëtorëve për respektimin e masave mbrojtëse nga punëdhënësit, sipas gjinisë 
(2021 gra = 722, burra = 190)
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Vetëm gjysma e të anketuarve janë përgjigjur se janë kualifikuar për masat e ndihmës 
nga qeveria. Midis atyre që u kualifikuan, 7% e grave dhe 4% e burrave përjetuan 
shkelje të së drejtës së tyre për të përdorur lejen e paguar për një prind të një fëmije 10 
vjeç e më të vogël; 2% e femrave dhe 4% e meshkujve nuk ua kanë paguar përkrahjen 
financiare për kontributet apo pagesën e sigurimeve sociale, megjithëse punëdhënësi i 
tyre i merrte ato nga qeveria; 3% e femrave dhe 2% e meshkujve kanë përjetuar shkelje 
të së drejtës së tyre për kompensim monetar nga Agjencia e Punësimit për qytetarët që 
kanë humbur vendin e punës; 

Nga masat lehtësuese të Qeverisëlidhur me COVID-19, a ju është MOHUAR e drejta për 
cilën do nga këto në vijim (dtth nuk keni marrë përfitimin)?
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Figura 21: Punëtorët që kanë përjetuar shkelje të së drejtës së tyre për një masë ndihmëse nga qeveria, sipas 
gjinisë (2021 gra = 1026, burra = 269)
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Nga të punësuarit, 27% raportuan se nuk ishin në gjendje të punonin sepse vendi i 
tyre i punës ishte i mbyllur për shkak të izolimit ose masave të tjera që kishin lidhje me 
COVID-19. Pothuajse çdo i pesti (17%) ka raportuar se vendi i tyre i punës ishte i mbyllur 
për më shumë se një muaj. 

Gjatë COVID-19, për sa gjatë nuk keni punuar në shtëpi ose në vendin e punës pasi që 
vendi i punës është mbyllur për shkak të izolimit ose masave të tjera?
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Figura 22: Punëtorët që kanë përjetuar mbyllje të vendeve të punës për shkak të COVID-19, sipas gjinisë 
(2021 gra = 721, burra = 190)
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Mbyllja e objekteve të punës pati një ndikim të drejtpërdrejtë në pagat e punëtorëve, 
ndërsa 45% e punëtorëve të anketuar nuk u paguan me pagën e tyre aktuale gjatë 
mbylljes; më konkretisht, 10% nuk janë paguar fare, ndërsa 35% janë paguar me 
pagë të reduktuar. Ekzistonte një dallim domethënës midis sektorit privat ku 70% të 
të anketuarve nuk iu pagua paga aktuale dhe sektori publik ku 11% nuk u paguan me 
pagën aktuale, apo të shoqërisë civile ku 20% nuk u paguan. 
 

Gjatë kësaj periudhe, si keni qenë të kompensuar, nëse ju kanë kompensuar?
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Figura 23: Shtrirja e punëtorëve sipas llojit të kompensimit të marrë gjatë mbylljes së vendeve të punës, 
sipas gjinisë (2021 gra = 190, burra = 57)
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Puna në distancë ose puna nga shtëpia ishte pjesë e realitetit të ri të imponuar nga 
kriza COVID-19. Nga punëtorët e anketuar, 54% u lejuan të punojnë nga shtëpia. Edhe 
këtu ekzistonte një dallim domethënës ndërmjet sektorit privat, ku 46% e të anketuarve 
lejoheshin të punonin nga shtëpia, krahasuar me sektorin publik, ku 62% dhe shoqërinë 
civile, ku 94% e të punësuarve mund të punonin nga shtëpia. 

Që nga shpërthimi i COVID-19, a ju ka lejuar punëdhënësi që rtë punoni nga shtëpia? 
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Figura 24: Të punësuarit që u lejuan të punonin nga shtëpia gjatë COVID-19, sipas gjinisë (2021 gra = 863, 
burra = 217)
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Gjatë COVID-19, sfidat më të shpeshta të raportuara për balancimin e jetës personale 
dhe asaj të punës lidhen me përgjegjësitë lidhur me kujdesin dhe stresin. Pjesëmarrësit 
e anketës raportuan gjithashtu vështirësi në lidhje me punën nga shtëpia (p.sh., të jetosh 
dhe të punosh në një hapësirë të vogël me të tjerë). Meshkujt duket se kanë më shumë 
gjasa të raportojnë se nuk kanë përjetuar ndonjë sfidë, krahasuar me gratë. Ndërsa më 
shumë gra sesa burra duket se kanë përjetuar sfida në lidhje me përgjegjësitë e kujdesit, 
vështirësi në balancimin e jetës private dhe profesionale (vështirësi për të shkuar offline, 
për të jetuar dhe punuar në hapësira të vogla) dhe stres.

Gjatë COVID-19, me cilat sfida jeni ballafaquar në balancimin e jetës personale dhe 
asaj të punës? (Ju lutemi shënoni të gjitha që vlejnë)
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Figura 25: Shpërndarja e punëtorëve sipas sfidave me të cilat përballen në balancimin e jetës personale dhe 
asaj të punës, sipas gjinisë (2021 gra = 720, burra = 190)
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Një e katërta (25%) e pjesëmarrësve në anketën e punës kishin COVID-19 dhe shumica 
(87%) u lejuan të largoheshin nga puna kur kishin virusin. Megjithëse mostra është 
e vogël, sidomos 71% e atyre që nuk kishin kontratë pune u lejuan të pushonin nga 
puna krahasuar me 91% të atyre që kishin kontratë. Nga ata që u lejuan të pushonin 
për shkak të COVID-19, 78% morën 11 deri në 30 ditë pushim nga puna dhe gjysma 
e këtyre rasteve u trajtua si pushim mjekësor me pagesë të plotë. Mostrat nuk janë 
reprezentative, mirëpo gratë e anketuara (20%) kishin më shumë gjasa se burrat (5%) 
të kishin pushim mjekësor të paguar pjesërisht, ndërsa burrat (20%) kishin më shumë 
gjasa të merrnin ditë nga pushimi vjetor sesa gratë (9%) për të mbuluar mungesën e 
tyre sepse kishin COVID-19.

Si e ka trajtuar punëdhënësi pushimin tuajlidhur me COVID-19? (ju lutemi shënoni të 
gjitha që vlejnë)
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Figura 26: Punëtorët që morën pushim për shkak të COVID-19, sipas gjinisë (gratë = 151, burra = 39)
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Përmbyllje

Gjetjet e anketës nga viti 2021 vërtetojnë konkluzat nga viti 2018. Përvojat anonime të 
ndara në anketën në internet tregojnë se seksizmi dhe stereotipet gjinore duket se nxisin 
diskriminimin me bazë gjinore me të cilin përballen gratë gjatë punësimit, promovimit 
dhe në përgjithësi në vendin e punës. Shumica e grave raportuan se kishin përjetuar 
pyetje në intervistë për punë që mund të nënkuptojnë diskriminim, më së shpeshti 
lidhur me martesën dhe statusin prindëror ose planet e ardhshme për të krijuar një 
familje. Shtatzënia mbetet një hap i rrezikshëm në karrierë dhe gratë shpesh kanë qenë 
të detyruara të zgjedhin midis punësimit me pagesë ose kujdesit për fëmijët. Kjo është 
në përputhje me statistikat zyrtare që tregojnë një boshllëk të madh gjinor në shkallët e 
aktivitetit për arsye se kanë të bëjnë me kujdesin dhe një rritje të boshllëkut në shkallën 
e punësimit midis grave dhe burrave që janë prindër të fëmijëve më të vegjël se 6 vjeç. 

Megjithëse më pak e përhapur, burrat mund të përballen gjithashtu me diskriminim në 
punësim dhe në përgjegjësitë në vendin e punës si rezultat i stereotipeve tradicionale 
gjinore në lidhje me karrierat e përshtatshme për burrat dhe fuqinë fizike të supozuar të 
burrave. Kur burrat kanë besuar se janë përballur me diskriminim për shkak se gratë kanë 
qenë të promovuara ose kanë pasur trajtim “të privilegjuar”, shpesh kanë nënkuptuar 
objektivizimin seksual ose ngacmimin e gruas “së privilegjuar” bashkëpunëtore.

Gratë që punojnë kanë vazhduar të përballen me ngacmime seksuale në punë. Kryerësit 
kanë tendencë të jenë burra në pozita më të larta të punës, që implikojnë se asimetria e 
pushtetit është pjesë përbërëse në ngacmimet seksuale në punë. Disa burra gjithashtu 
raportuan se u përballën me ngacmime seksuale në punë, por ata burra pësuan ngacmime 
si nga burrat ashtu dhe nga gratë.

Në mënyrë alarmante, gjetjet e anketës sugjerojnë se edhe diskriminimi me bazë gjinore 
është përhapur, mbetet kryesisht i pa raportuar. Shumica e grave (85% në 2018 dhe 86% 
në 2021) që thanë se kishin përjetuar diskriminim nuk kanë kontaktuar përfaqësuesit e 
mekanizmave ekzistues ligjor për mbrojtje nga diskriminimi. Vetëm 5% kanë kontaktuar 
Inspektoratin e Punës ndërsa më pak se 5% kanë kontaktuar institucione apo mekanizma 
të tjerë në të dyja vitet.

Lidhur me shkeljet e tjera të të drejtave të punëtorëve, të dyja anketat kanë lënë të 
kuptohet se një pakicë e konsiderueshme e punëtorëve kanë punuar pa kontrata ose 
kishin kontrata që zgjasin tre muaj ose më pak. Kjo i ka vendosur ata në një pozitë të 
pasigurt për t’u larguar nga puna kur punëdhënësi nuk ka nevojë më për shërbimet e 
tyre. Një pakicë e konsiderueshme e punëtorëve gjithashtu dyshonin se punëdhënësi i 
tyre nuk po deklaronte shumën e plotë të pagave të tyre tek autoritetet, gjë që mund të 
kishte implikime negative për pensionet e tyre më vonë në jetë; ose/dhe atyre u është 
kërkuar t’i kthejnë punëdhënësit një pjesë të pagës së tyre. Të dyja anketat e vitit 2018 
dhe 2021 sugjeruan se këto shkelje ndodhin më shpesh në sektorin privat. Në mënyrë 
alarmante, punëtorët me paga më të ulëta janë prekur dukshëm më shumë.

Kriza e shkaktuar nga pandemia COVID-19 preku dukshëm punëtorët. Ekzistojnë dëshmi 
të rëndësishme për shkeljen e të drejtave të punëtorëve. Pothuajse çdo i dhjeti humbi 
punën e tij/saj dhe çdo i pesti raportoi se i ishte ulur paga si rezultat i COVID-19. Mbyllja 
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e objekteve të punës ka ndikuar rëndë në pagat e punëtorëve ndërsa 45% e punëtorëve 
të anketuar nuk janë paguar me pagën e tyre aktuale gjatë mbylljes. Mbyllja e shkollave 
dhe kopshteve së bashku me realitetin “e ri” të punës nga shtëpia, sfiduan balancimin e 
jetës personale dhe profesionale; Të punësuarit u përballën me stresin e menaxhimit të 
përgjegjësive me kujdesin me oraret e punës, dhe gjithashtu u përballën me vështirësi 
lidhur me të punuarit nga shtëpia. 

Shëndeti i punëtorëve ishte gjithashtu në rrezik, pasi çdo i pesti punëtor i anketuar tha se 
punëdhënësi i tyre nuk kishte siguruar maska, doreza, dezinfektues duarsh dhe masa të 
tjera mbrojtëse kundër COVID-19. Çdo i treti tha se punëdhënësi i tyre vetëm ndonjëherë 
i furnizonte me këto mjete të nevojshme për mbrojtje.

Si përfundim, të dyja gjetjet e anketave të vitit 2018 dhe 2021 kanë konfirmuar se 
diskriminimi me bazë gjinore dhe shkeljet e të drejtave të punëtorëve mbeten të përhapura, 
por edhe të paraportuara ose të nënraportuara në institucionet dhe mekanizmat përkatës. 



Diskriminimi në bazë gjinore dhe puna në Maqedoninë e Veriut ◆81

PËRGJIGJA INSTITUCIONALE 
NDAJ DISKRIMINIMIT NË BAZË 
GJINORE NË PUNË 
Ky kapitull analizon reagimin institucional ndaj diskriminimit me bazë gjinore në punë. 
I shqyrton njohuritë, ndërgjegjësimin, qëndrimet, përvojat dhe trajtimin e rasteve të 
diskriminimit me bazë gjinore nga institucionet përkatëse. Janë realizuar dhjetë intervista 
me përfaqësues nga institucionet dhe organizatat kryesore të angazhuara në adresimin 
e diskriminimit me bazë gjinore në punë në Maqedoninë e Veriut. Kapitulli është i 
organizuar nga institucionet përgjegjëse duke përfshirë Avokatin e Popullit, Komisionin 
për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi, Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe 
Gjykatat Civile. Diskutohen gjithashtu Organizatat e shoqërisë civile (OShC), sindikatat 
dhe shoqatat e punëdhënësve që punojnë drejt adresimit të diskriminimit me bazë gjinore 
në lidhje me punën. 

INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT 

Avokati i Popullit është institucion i pavarur, i krijuar me qëllim të promovimit dhe mbrojtjes 
së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të individit dhe qytetarëve, veçanërisht në rastet 
kur organet e administratës shtetërore, njësitë e vetëqeverisjes lokale ose institucionet 
dhe agjencitë e tjera publike kanë shkelur potencialisht të drejtat.138 Ky institucion ka 
një departament të veçantë të dedikuar mosdiskriminimit dhe përfaqësimit adekuat dhe 
të barabartë. Kur një e drejtë është shkelur nga autoritetet kombëtare, përfshirë rastet 
e diskriminimit me bazë gjinore në punë, Institucioni i Avokatit të Popullit ka mandat të 
hetojë, të japë rekomandime, të fillojë procedimin disiplinor kundër një zyrtari dhe të 
paraqesë një kërkesë në Zyrën e Prokurorit Publik në rast se ekziston dyshim i arsyeshëm 
se është kryer një vepër penale. 

Përfaqësuesi i intervistuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit ishte mjaft i informuar 
për kornizën ligjore dhe përgjegjësitë e tij lidhur me diskriminimin në bazë gjinore. I 
intervistuari dha vërejtje se vetëm një person është në departamentin për mosdiskriminim. 
Andaj, konsideroi ai se institucionit i mungojnë burimet njerëzore për të kryer siç duhet 
mandatin e tij dhe për të kërkuar përgjegjësi nga institucionet për shkeljet. 

Ne ndjekim veprimet që janë në duart tona kur bëhet fjalë për diskriminim me bazë 
gjinore ose çfarëdo diskriminimi tjetër. Megjithatë, ne kemi pak fuqi për të kërkuar 
përgjegjësi nga institucionet. – Përfaqësues nga Institucioni i Avokatit të Popullit, 2021

Në tre vitet e fundit janë raportuar shumë pak raste të diskriminimit me bazë gjinore në 
sektorin publik tek Avokati i Popullit. I intervistuari mendonte se një arsye e mospranimit 

138  Ligji për Avokatin e Popullit, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 60/03, 114/09, 181/16 dhe 35/18. Neni 
2.
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të ankesave mund të jetë procesi i gjatë që kërkon ky institucion. Siç tha përfaqësuesi 
i intervistuar, procedura ndonjëherë mund të zgjaste deri në gjashtë muaj. Ankesat 
e pranuara nga Avokati i Popullit në tre vitet e fundit kryesisht kishin të bënin me 
diskriminimin në promovim në punë, me të cilin përballen gratë dhe shkeljet e pushimit 
të lehonisë. Edhe nëse nuk është identifikuar në mënyrë eksplicite si e tillë nga të 
anketuarit, nga përgjigjet e dhëna, kishte indikacione se Institucioni i Avokatit të Popullit 
është marrë edhe me raste të diskriminimit interseksional që prek gratë rome dhe gratë e 
pakicave të tjera etnike. Sipas Ligjit të Parandalimit dhe Mbrojtjes nga Diskriminimi (Ligji 
kundër diskriminimit, LKD), diskriminimi interseksional përkufizohet si formë e rëndë e 
diskriminimit. Më tej, përfaqësuesi i Institucionit të Avokatit të Popullit tha se pothuajse 
të gjitha rastet e raportuara të diskriminimit me bazë gjinore në vendin e punës në 
sektorin publik vinin nga Ministria e Brendshme.

Pothuajse të gjitha ankesat vijnë nga shërbimet e policisë. Ajo që është shqetësuese 
është se ne shohim se në rastet kur mekanizmat e tyre duhet të veprojnë dhe të mbrojnë 
gratë, ato nuk e bëjnë këtë. Duket se ata nuk e kuptojnë diskriminimin. – Përfaqësues 
nga Institucioni i Avokatit të Popullit. Në vitin 2020, Institucioni i Avokatit të Popullit ka 
pranuar 62 peticione në fushën e mosdiskriminimit dhe përfaqësimit adekuat dhe të 
drejtë, vetëm dy peticione më shumë se 2019.139 Shumica e këtyre rasteve përfshinin 
diskriminim në punë.140 Hulumtimi i vitit 2018 vuri në dukje se, që nga viti 2011, në 
Institucionin e Avokatit të Popullit janë paraqitur vetëm nëntë raste të diskriminimit në 
bazë gjinore. Edhe pse Institucioni i Avokatit të Popullit regjistron të dhënat bazuar në 
fushën e diskriminimit sipas LKD-së, Raporti Vjetor për vitin 2020 nuk përmbante asnjë 
të dhënë statistikore të paraqitur në përputhje me bazat diskriminuese nën nenin 5 të 
LKD-së. Prandaj, nuk kishte asnjë mënyrë për të vlerësuar se sa prej këtyre peticioneve 
të pranuara nga Institucioni i Avokatit të Popullit kishin të bënin me diskriminimin në bazë 
gjinore në punë.

Disa të intervistuar nga OShC-të përmendën një tendencë të fundit të rezultateve 
pozitive nga rastet e paraqitura në Institucionin e Avokatit të Popullit. Të anketuarit nga 
OShC-të e konsideruan Avokatin e Popullit si një alternativë solide, jashtë procedurave të 
kushtueshme gjyqësore; rastet e sjella në gjykatë shoqërohen me rrezikun e pagesës së 
shpenzimeve ligjore të të pandehurit nëse aktgjykimi është në favor të tij. Një përfaqësues 
i OShC-ve sugjeroi një mënyrë në të cilën Avokati i Popullit mund të ndërhynte edhe në 
rastet e diskriminimit me bazë gjinore në sektorin privat: kur një ankesë për diskriminim 
me bazë gjinore paraqitet në Inspektoratin e Punës - një institucion shtetëror, Institucioni 
i Avokatit të Popullit mund të përfshihet dhe të ndjek rastin duke monitoruar punën e 
inspektorëve të punës. Megjithatë, disa nga pjesëmarrësit besuan se edhe Avokati i 
Popullit edhe Inspektorati i Punës kanë shumë për të bërë për të qenë në gjendje të 
njohin rastet e diskriminimit me bazë gjinore në vendin e punës si të tilla. 

Në përgjithësi, si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, përfaqësuesit e Institucionit të 
Avokatit të Popullit ishin të vetëdijshëm për diskriminimin në bazë gjinore dhe shumë të 
ditur për kornizën ligjore dhe përgjegjësitë e tyre. Raportimi i rasteve të diskriminimit në 
bazë gjinore në Institucionin e Avokatit të Popullit mbetet i ulët dhe ende ekzistojnë sfida 
për mbledhjen e të dhënave.

139  Avokati i Popullit (2021). Raport Vjetor për shkallën e sigurimit, respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave 
dhe lirive të njeriut 2020. Në dispozicion në: http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2020/GI-2020.pdf. 
140  Ibid.

http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2020/GI-2020.pdf
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KOMISIONI PËR PARANDALIM DHE MBROJTJE NGA 
DISKRIMINIMI

Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi (KPMD) është një organ 
autonom dhe i pavarur, me mandat barazie si në sferën publike ashtu edhe në atë private. 
KPMD ka mandat të ndërmarrë aktivitete për promovimin, parandalimin dhe mbrojtjen në 
lidhje me barazinë, të drejtat e njeriut dhe mosdiskriminimin, si dhe të iniciojë ex officio 
procedurat për mbrojtje nga diskriminimi dhe të japë mendime dhe rekomandime për 
zbatimin e LKD.141 KPMD gjithashtu ka të drejtë të inicojë dhe të paraqitet si ndërhyrës 
në procedurat gjyqësore për mbrojtje nga diskriminimi.142

Përfaqësuesi i KPMD ishte shumë i ditur dhe i informuar për diskriminimin në bazë gjinore. 
Sidoqoftë, ekspertiza e tij është e bazuar në përvojën e tij të mëparshme të punës në 
një OShC që ofron ndihmë juridike falas në Maqedoninë e Veriut. Në kohën e intervistës, 
KPMD i sapoformuar ishte “një muajsh” dhe kishte marrë vetëm një ankesë. Më tej, 
bazuar në mungesën e kujtesës institucionale, i intervistuari nuk mund të komentonte 
praktikat e vendosura të organit të mëparshëm për barazi, Komisionit për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi (KMD). Duke qenë se KPMD është një institucion mjaft i ri dhe ka vepruar 
në një numër shumë të vogël të ankesave, kompetencat e tij për trajtimin e rasteve të 
diskriminimit në bazë gjinore nuk mund të vlerësohen në këtë moment.

Anëtari i intervistuar i KPMD dukej shumë i ditur për kornizën ligjore që ka të bëjë me 
diskriminimin në bazë gjinore. Ai sugjeroi se kuadri ligjor për diskriminimin me bazë 
gjinore është kryesisht i plotë, pasi LKD-ja e re e njeh qartë diskriminimin gjinor dhe 
diskriminimin interseksional me gjininë si një nga bazat diskriminuese. Për më tepër, i 
intervistuari mund të evidentonte lehtësisht boshllëqet në legjislacionin ekzistues dhe 
mungesën e harmonizimit ndërmjet LKD-së dhe ligjeve të tjera që janë pjesë e kornizës 
ligjore kundër diskriminimit. Këto mospërputhje, sipas tij, shpesh nxisin diskriminimin 
sistemik. Të gjitha ligjet që përmbajnë dispozita në lidhje me parandalimin dhe mbrojtjen 
nga diskriminimi duhet të harmonizohen me LKD-në e re brenda dy viteve pas hyrjes së 
saj në fuqi.143 Një nga shembujt e përdorur nga i intervistuari ishte Ligji për Marrëdhëniet 
e Punës i cili nuk i mbron punëtorеt shtatzëna dhe punëtorët që janë në pushim prindëror 
me kontrata pune me afat të caktuar. Ligji për Marrëdhëniet e Punës përmban një ndalesë 
të ndërprerjes së punës për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe prindërimit. Megjithatë, 
ndalesa nuk e pengon përfundimin e një kontrate të punës me afat të caktuar, me 
skadimin e kohës për të cilën është lidhur kontrata.144 Siç u theksua në vitin 2018, 
mbrojtja e punëtoreve shtatzëna ende duket të jetë vetëm një masë deklarative.

141  Ligji i parandalimit dhe mbrojtjes nga diskriminimi, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 
258/2020. Neni 21.
142  Ibid.
143  Ibid. Neni 48.
144  Ligji për marrëdhëniet e punës, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Np. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 
130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/ 13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 
27/16, 120/18 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 110/ 19, 267/20 dhe 151/21. Neni 101, 
paragrafi 3.
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Mos-vazhdimi i kontratave me afat të caktuar të punëtoreve shtatzëna është “ligjor” në 
kuptimin e Ligjit ekzistues të punës, megjithëse është një rast i qartë diskriminimi nëse 
një punëtore shtatzënë humb punën e saj për shkak se kontrata e saj e punës nuk është 
zgjatur vetëm sepse ajo është shtatzënë. – Përfaqësuesi i KPMD, 2021   

Për sa i përket mbledhjes dhe menaxhimit të të dhënave, sipas LKD-së së re, KPMD ka 
detyrim ligjor jo vetëm të mbledhë të dhëna të ndara, por edhe të publikojë raporte 
tremujore. Komisioneri tha se në aktin e ri për sistemimin e shërbimit administrativ të 
KPMD-së, parashikohet që një punëtor të jetë përgjegjës për mbledhjen dhe publikimin 
e të dhënave të ndara të rasteve të përpunuara të diskriminimit. Organi Kombëtar 
Koordinativ për Mbrojtjen dhe Parandalimin nga Diskriminimi, një organ ndërsektorial i 
përbërë nga përfaqësues të institucioneve kombëtare, anëtarë të KPMD dhe OShC-ve, 
ka përgatitur një metodologji për mbledhjen e të dhënave për diskriminim nga të gjitha 
organet e administratës shtetërore. Kjo qasje e unifikuar për mbledhjen e të dhënave, 
siç vuri në dukje përfaqësuesi i KPMD, duhet t’i mundësojë KPMD-së të ketë një pasqyrë 
më të plotë dhe të ndjekë tendencat e diskriminimit, duke përfshirë kur dhe ku ndodh 
diskriminimi dhe çfarë mund të bëhet për ta trajtuar atë. 
 
INSPEKTORATI SHTETËROR I PUNËS 

Inspektorati Shtetëror i Punës (IShP) është organ në kuadër të Ministrisë së Punës dhe 
Politikës Sociale. IShP kryen inspektime dhe mbikëqyr zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve 
të tjera për marrëdhëniet e punës si dhe zbatimin e kontratave kolektive, kontratave 
të punës dhe akteve të tjera që rregullojnë të drejtat dhe përgjegjësitë e punëtorëve 
dhe punëdhënësve.145 Inspektimi dhe mbikëqyrja kryhen nga inspektorët e punës.146 
Inspektorët e punës janë të autorizuar të hyjnë në hapësirat e punëdhënësit në çdo kohë 
gjatë ditës ose natës, të inspektojnë vendin e punës, të marrin deklarata nga punëtorët, 
të japin urdhra me gojë ose me shkrim, të sekuestrojnë përkohësisht dokumentet, të 
tregojnë parregullsitë e konstatuara dhe të caktojnë një afat kohor për eliminimin e tyre, 
të ndalojnë veprimtarinë e punëdhënësit, si dhe të nisin procedimin e kundërvajtjes.147 
Inspektori është i detyruar të veprojë për çdo kërkesë të paraqitur dhe të njoftojë me 
shkrim personin që e ka paraqitur për gjendjen e konstatuar.148

Si në vitin 2018, ashtu edhe në vitin 2021, inspektorët e punës të intervistuar ishin deri 
diku të ditur në lidhje me kornizën ligjore për diskriminimin në bazë gjinore dhe mandatin 
e saj ligjor. Gjatë diskutimit të legjislacionit, të anketuarit në vitin 2021 prireshin t’i 
përqendronin përgjigjet e tyre në Ligjin e Punës, duke shpërfillur LKD-në. Një i anketuar 
konsideronte se nuk ekziston një kornizë ligjore që i mbron punëtorët në mënyrë specifike 
nga diskriminimi me bazë gjinore. 

Për sa i përket diskriminimit me bazë gjinore, thënë në mënyrë rigoroze, nuk ka kornizë 
ligjore për mbrojtje, që do të thotë se diskriminimi gjinor është përfshirë në diskriminimin 

145  Ligji për Inspeksionin e Punës, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 35/97, 29/02, 36/11, 164/13, 44/14, 
33/15, 147/15 dhe 21/18. Neni 1 dhe 3. 
146  Ibid. Neni 5.
147  Ibid. Neni 10, 11, 17 dhe 20.
148  Ibid. Neni 16.
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e përgjithshëm si një shtrirje më e gjerë, duke e lënë çdo rast individual mbi inspektorët për 
të gjykuar nëse rasti duhet të klasifikohet si i tillë. – Inspektor i punës, 2021 Inspektorët 
e punës sugjeruan që Ligji i Punës duhet të ofrojë mbrojtje të mëtejshme për punëtoret 
shtatzëna me kontrata pune me afat të caktuar.

Ata vunë re se gratë janë të mbrojtura nga diskriminimi gjatë shtatzënisë, lindjes dhe 
lehonisë. Megjithatë, nëse një gruaje i skadon kontrata me afat të caktuar gjatë shtatzënisë 
ose pushimit të lehonisë, sipas përvojës së tyre, punëdhënësi shpesh e ndërpret 
marrëdhënien e punës duke mos e zgjatur apo ripërtërirë kontratën. Inspektorët e punës 
të intervistuar në vitin 2018 thanë se gratë me kontrata të përkohshme ishin më të lehtat 
për t’u diskriminuar pasi punëdhënësit nuk do të ripërtërijnë kontratat e tyre për shkak 
se “nuk kanë nevojë për to”. Edhe pse inspektorët e punës vazhdojnë ta identifikojnë 
këtë si një çështje serioze në vitin 2021, një i anketuar mendoi se ndryshimet legjislative 
janë të nevojshme që IShP të veprojë pasi aktualisht nuk ka asnjë pengesë ligjore që 
punëdhënësi të mos ndërprejë marrëdhënien e punës kur të skadojë kontrata, Kjo mund 
të sugjerojë që edhe pse inspektorët e njohin diskriminimin, ata nuk besojnë se është 
brenda mandatit të tyre ligjor që të kërkojnë përgjegjësi nga punëdhënësit. Përfaqësuesi 
i KPMD shprehu shqetësimin se disa institucione, si IShP, kanë njohuri të kufizuara përsa 
i përket kompetencës së tyre në lidhje me diskriminimin me bazë gjinore.

Kur përmend diskriminimin me bazë gjinore në marrëdhëniet e punës, është e paqartë 
për disa [përfaqësues rajonalë të IShP-së], megjithëse Ligji ekzistues i Punës përmban 
disa nene që i referohen diskriminimit. –Përfaqësuesi i KPMD, 2021 

Inspektorët e punës thanë se e kishin të vështirë të dallonin diskriminimin me bazë 
gjinore nga shkeljet e të drejtave të punës në përgjithësi. Një i anketuar vuri në dukje 
se diskriminimi me bazë gjinore ekziston, por është i vështirë për t’u dëshmuar dhe 
zakonisht barazohet me shkelje të të drejtave të punës. Shqetësime të ngjashme në 
lidhje me shtrirjen e përgjegjësive të tyre dhe vështirësinë në vërtetimin e diskriminimit 
me bazë gjinore në punë shprehën inspektorët e punës edhe në vitin 2018. IShP-ja ende 
nuk i regjistron rastet e diskriminimit me bazë gjinore ndaras; rastet trajtohen vetëm 
nëse janë shkelur të drejtat e punës së grave. Prandaj, është e vështirë të vlerësohet 
numri i rasteve të tilla të raportuara ose të trajtuara nga IShP.

Nuk kemi raste ku formalisht kemi gjetur diskriminim në bazë gjinore sepse i trajtojmë 
rastet nëse janë shkelur apo jo të drejtat e punës së gruas, p.sh. ndërprerja e punësimit, 
ricaktimi në një pozicion tjetër, shkurtimi i orarit etj. – Inspektor i Punës, 2021

Inspektorët e punës mendonin se janë raportuar shumë pak raste diskriminimi për disa 
arsye: mungesa e besimit në institucione, financa të pamjaftueshme dhe mungesa e 
vetëdijes për këtë çështje. Ata vunë në dukje se punëtorët nuk janë të informuar për të 
drejtat e tyre dhe në momentin që ata e njohin shkeljen, është tepër vonë që inspektorët 
e punës të veprojnë për shkak të afateve të parapara me ligj. 

Ngjashëm si në vitin 2018, disa nga inspektorët e punës të intervistuar menduan se 
në disa raste nuk mund ti merrnin në llogari punëdhënësit. Ata dhanë një shembull ku 
nëse punëdhënësi nuk paguan pagën e punëtorit, inspektori i punës mund të inicojë 
procedurë kundërvajtëse dhe të shqiptohet gjobë; megjithatë, punëtori duhet të fillojë 
një procedurë tjetër gjyqësore civile për të marrë pagën e papaguar.
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Në përgjithësi, pas tre vjetësh, trajtimi i rasteve të diskriminimit me bazë gjinore nga 
IShP nuk ka ndryshuar apo nuk ëstë përmirësuar. Si në vitin 2018, ashtu edhe në vitin 
2021, inspektorët e punës të intervistuar treguan deri diku dituri në lidhje me kornizën 
ligjore përkatëse për diskriminimin në bazë gjinore. Mbrojtja e punëtoreve shtatzëna me 
kontratë pune me afat të caktuar u identifikua sërish si problem nga inspektorët e punës 
pasi nuk kishte ndryshime në Ligjin ekzistues të Punës në këtë drejtim. Në tre vitet e 
fundit nuk ka pasur ndryshime në sistemin e menaxhimit të të dhënave të IShP-së ndërsa 
rastet e diskriminimit me bazë gjinore ende nuk janë të regjistruara ndaras. Shqetësimet 
për mandatin ligjor të inspektorëve të punës dhe aftësinë e institucionit për të kërkuar 
përgjegjësi nga punëdhënësit u shprehën sërish në vitin 2021.

GJYKATAT CIVILE 
 
Gjykatat themelore në Maqedoninë e Veriut janë të themeluara për t’i shërbyer një ose 
disa komunave, si gjykata me kompetencë themelore dhe gjykata me kompetencë të 
zgjeruar.149 Gjykatat themelore vendosin në shkallë të parë dhe punën e tyre e kryejnë 
seksione të specializuara gjyqësore.150 Këto seksione të specializuara gjyqësore krijohen 
në varësi të llojit të gjykatës dhe ngarkesës së punës, në përgjithësi në të drejtën penale, 
krimin e të miturve, të drejtën civile, të drejtën tregtare dhe marrëdhëniet e punës.151 

Gjyqtarët e intervistuar deklaruan se kishin pak ose aspak përvojë me rastet e diskriminimit 
me bazë gjinore në vendin e punës. Një nga të anketuarit shpjegoi se ata kishin punuar 
vetëm në dy raste të diskriminimit në punë gjatë gjithë karrierës së tyre. Të dyja rastet 
e përmendura nga ky i intervistuar janë gjykuar më shumë se dhjetë vjet më parë. Në 
ato raste të veçanta, paditëset ishin femra, ndërsa të paditurit meshkuj dhe të dyja 
rastet përfunduan me aktgjykim në favor të të paditurit. Edhe pse të intervistuarit kishin 
njohuri thelbësore për legjislacionin në përgjithësi, mungesa e procedurave gjyqësore 
për diskriminimin në bazë gjinore me sa duket ndikon në njohjen e gjyqtarëve me 
kornizën aktuale ligjore përkatëse për diskriminimin. Një nga përfaqësuesit e intervistuar 
të gjykatës nuk mundi të identifikonte ndonjë akt që do të përbënte diskriminim me bazë 
gjinore në punë. 

Puna jonë ka të bëjë me rishikimin e kornizës ligjore në varësi të rasteve të cilat janë 
caktuar. Nëse nuk ka rast, nuk ka kohë të mjaftueshme për të rishikuar legjislacionin, 
përveç asaj të nevojshme për rastet e caktuara. – Gjyqtar i Gjykatës Civile, 2021

Përfaqësuesi i intervistuar i KPMD diskutoi rastet e punëtoreve shtatzëna të larguara nga 
puna, duke theksuar se deri më tani ka vetëm një aktgjykim gjyqësor në Maqedoninë e 
Veriut ku punëdhënësi është shpallur fajtor. Ai theksoi gjithashtu se deri më sot nuk ka 
asnjë precedent për një rast para ndonjë institucioni përkatës për shkeljen e “pagesë e 
barabartë për punë të barabartë” dhe “pagesë e barabartë për punë me vlerë të barabartë”, 
të cilat janë forma të diskriminimit me bazë gjinore të njohur nga BE-ja. Përfaqësuesi i 
KPMD sugjeroi se ka shumë hapësirë për përmirësim në drejtim të sanksionimit sistemik 
të diskriminimit me bazë gjinore.

149  Ligji për gjykata, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 8/06, 62/06, 35/08, 150/10, 83/18, 198/18 dhe 
Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 96/19. Neni 23, paragrafët 1 dhe 2.
150  Ibid. Neni 23, paragrafët 2 dhe 3.
151  Ibid. Neni 12, paragrafi 1.
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Një gjyqtar deklaroi se kishin marrë trajnime për diskriminimin në bazë gjinore të 
organizuar nga institucioni shtetëror i themeluar për ofrimin e trajnimeve profesionale 
për gjyqtarë dhe prokurorë të quajtur Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë, 
ndërsa të tjerët nuk kanë kryer asnjë trajnim për këtë temë. Në vitin 2018, asnjë nga 
gjyqtarët e intervistuar nuk deklaroi se kishte kryer trajnime specifike për diskriminimin 
me bazë gjinore në punë. Gjatë diskutimit të arsyeve të mundshme për rastet e pakta 
të diskriminimit të sjella në gjykatë, si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021 gjyqtarët 
thanë se, në përvojën e tyre , është shumë e vështirë të vërtetohet se diskriminimi me 
bazë gjinore ka ndodhur në vendin e punës. Kjo, e lidhur bashkë me proceset e shtrenjta 
dhe të gjata mund të kontribuojë në nën-raportimin e diskriminimit ndaj grave në punë. 
Një i anketuar tregonte për një rast ku të gjithë dëshmitarët kanë dhënë deklarata të 
kundërta me pretendimin e paditësit. Gjykatësi supozoi se kjo ishte nga frika e pasojave 
nga punëdhënësi, apo edhe nga frika se ata mund të humbnin punën. Megjithatë, sipas 
LKD-së dhe Ligjit për Marrëdhëniet e Punës, ngarkesa e dëshmisë zhvendoset në rastet 
e diskriminimit. Kur flasim për diskriminimin në punë, të anketuarit prireshin t’i drejtonin 
përgjigjet e tyre në perspektivën e diskriminimit me bazë gjinore në institucionin e tyre. 
Tema e përsëritur ishte se nuk kishte diskriminim nga eprorët e tyre apo ndonjë punonjës 
tjetër në gjykatën ku ata ishin të punësuar dhe për rrjedhojë nuk kishte nevojë të diskutohej 
për këtë temë mes kolegëve të tyre. Disa gjyqtarë mendonin se në institucionin e tyre 
nuk kishte diskriminim për faktin se shumica e punëtoreve janë gra. Sipas të dhënave të 
fundit zyrtare dhe publike nga Ministria për Shoqëri Informative dhe Administratë, 62% 
e të punësuarve në gjyqësorin në Maqedoninë e Veriut janë gra.152

Mendimi i disa prej gjyqtarëve të intervistuar ishte se, në përgjithësi, kishte vend për 
përmirësim në mbledhjen dhe menaxhimin e të dhënave në lidhje me rastet që përfshijnë 
diskriminim me bazë gjinore në punë. Si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, disa të 
anketuar vunë re se gjykatat nuk i regjistrojnë apo shënojnë rastet në mënyrë specifike 
si diskriminim me bazë gjinore në vendin e punës. Sistemi informativ i automatizuar i 
menaxhimit të lëndëve gjyqësore (ACCMIS) i regjistron rastet e diskriminimit në vendin 
e punës si mosmarrëveshje pune, me kodin e përgjithshëm LR (Labour Relations) dhe jo 
si raste diskriminimi. Pjesëmarrësit në hulumtim nga OShC-të identifikuan disa sfida për 
mbledhjen dhe menaxhimin e të dhënave në lidhje me rastet që përfshijnë diskriminim 
në punë; disa besonin se nuk kishte sisteme për t’i regjistruar këto raste veç e veç, disa 
mendonin se bazat ekzistuese të të dhënave nuk janë plotësisht të dobishme për sa 
i përket diskriminimit me bazë gjinore, të tjerë gjetën se një pjesë e problemit është 
se njerëzit nuk raportojnë diskriminimin dhe nuk nisin procedurat para institucioneve 
përkatëse. Një i anketuar i OShC-së vuri re se vënia e të dhënave statistikore për rastet e 
diskriminimit me bazë gjinore në dispozicion të publikut mund të inkurajonte më shumë 
njerëz që ta raportojnë atë. 

Natyrisht, ajo [mbledhja e të dhënave] mund të ketë gjithmonë përmirësime. Për 
shembull, ne mund t’i etiketojmë këto raste [diskriminim me bazë gjinore] në një mënyrë 
të caktuar, që të kemi një qasje të lehtë në një informacion të tillë në të ardhmen. – 
Gjyqtar i Gjykatës Civile, 2021

152  Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës (2021). Raport nga Regjistri i Punëtorëve në Sektorin Publik 
2020. Në dispozicion në: https://bit.ly/2T3DTxW .  

https://bit.ly/2T3DTxW
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Sfida kryesore qëndron në krijimin e një baze të dhënash të përgjithshme, të centralizuar, 
institucionale, në të cilën rastet e diskriminimit me bazë gjinore mund të regjistrohen, 
në të njëjtën kohë të monitorohet zhvillimi i tyre, e cila do të dëshmojë transparencën 
dhe besueshmërinë e institucionit të cilit i është drejtuar rasti dhe nëse kjo, në një farë 
mënyre, paraqitet para publikut dhe punëtorëve, më shumë njerëz do të inkurajohen të 
raportojnë diskriminimin me bazë gjinore. – Përfaqësuesi i OShC, 2021

Të dhëna zyrtare për lëndët gjyqësore të diskriminimit me 
bazë gjinore në marrëdhëniet e punës  

Kërkesat për lirinë e informatave (LI) për të dhëna për rastet e diskriminimit janë dërguar 
në të 28 gjykatat themelore si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021. Janë kërkuar të 
dhëna të ndara sipas gjinisë për lëndët gjyqësore që kanë të bëjnë me diskriminimin me 
bazë gjinore në marrëdhëniet e punës. 

Kërkesat e dërguara në vitin 2018 mbulonin një periudhë dhjetëvjeçare nga viti 2008 
deri në vitin 2018 ndërsa 16 gjykata dhanë përgjigje. Gjykata themelore në Shkup 2 
dërgoi informacione se sektori për mosmarrëveshjet e punës në periudhën e referuar 
ka evidentuar 56 procedura për diskriminim lidhur me gjininë/seksin; në tetë prej tyre 
gjykata ka konstatuar diskriminim, por nuk ka pasur të dhëna për gjininë e paditësve 
dhe të pandehurve. Më tej, në sektorin për mosmarrëveshjet e punës, janë iniciuar 
pesë procedura lidhur me diskriminimin në bazë të shtatzënisë; në tre prej tyre, gjykata 
konstatoi diskriminim në bazë të shtatzënisë. Gjykata themelore Kavadar ka deklaruar 
se në periudhën e referuar gjykata ka konstatuar diskriminim në tri raste (në dy nga 
rastet paditësi ka qenë burrë dhe në një paditësja ka qenë grua) por nuk ka mundur të 
konfirmojë nëse diskriminimi ka qenë në bazë të gjinisë dhe lidhur me mosmarrëveshjet 
e punës, ndonëse kjo ishte kërkuar qartë në kërkesën për LI. Gjykata themelore në Shtip 
ka pasur edhe tri raste të diskriminimit në marrëdhëniet e punës dhe në të trija rastet 
paditëse kanë qenë gra. Në fund, gjykata themelore e Kumanovës evidentoi një rast të 
diskriminimit lidhur me shtatzëninë, lehoninë dhe përfitimet prindërore. 

Kërkesat e dërguara në vitin 2021 mbulonin një periudhë dyvjeçare nga viti 2018 deri 
në vitin 2020. U përgjigjën dymbëdhjetë gjykata. Gjykata Themelore Civile Shkup kishte 
shtatë raste ku gjykata konstatoi diskriminim në bazë të gjinisë/seksit në marrëdhëniet 
e punës; në katër prej këtyre rasteve paditësi ishte grua dhe në tre paditësi ishte burrë. 
Gjithashtu, gjykata evidentoi tre raste të iniciuara për diskriminim ndaj një gruaje 
punëtore për shkak të shtatzënisë dhe në një rast gjykata konstatoi diskriminim.

Në përgjithësi, njohuritë dhe përvojat e gjyqtarëve në lidhje me diskriminimin me bazë 
gjinore në punë kanë mbetur të njëjta në tre vitet e fundit. Si në vitin 2018, ashtu edhe në 
vitin 2021, gjyqtarët deklaruan se kishin pak ose aspak përvojë me rastet e diskriminimit 
në bazë gjinore. Mungesa e proceseve gjyqësore vazhdoi të ndikojë në njohjen e tyre 
me kornizën përkatëse ligjore. Gjyqtarët vunë re se diskriminimi me bazë gjinore mbetet 
i vështirë për t’u dëshmuar, i cili, së bashku me procedurat e gjata dhe të shtrenjta 
gjyqësore, mund të kontribuojë në raportimin e pamjaftueshëm të diskriminimit ndaj 
grave në punë. Bazuar në përgjigjet ndaj kërkesave për LI si në vitin 2018 ashtu edhe 
në vitin 2021, mund të supozohet se gratë rrallë vendosin t’i dërgojnë rastet e tyre në 
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gjykatë. Vazhdojnë sfidat për mbledhjen dhe menaxhimin e të dhënave ndërsa gjykatat 
vazhdojnë të regjistrojnë rastet e diskriminimit në punë si mosmarrëveshje pune, duke e 
bërë të vështirë vlerësimin e numrit të gjykimeve të tilla.

OSHC 

Shumë OShC në Maqedoninë e Veriut punojnë në drejtim të adresimit të diskriminimit 
me bazë gjinore në punë. Aktivitetet e tyre janë të ndryshme, duke përfshirë fushatat 
ndërgjegjësuese, kërkimin shkencor, avokimin, propozimin e alternativave të politikave 
të bazuara në fakte, organizimin e trajnimeve dhe seminareve, monitorimin e punës së 
institucioneve shtetërore si dhe ofrimin e ndihmës juridike falas. Aktualisht, 14 OShC janë 
të regjistruara në Ministrinë e Drejtësisë për të ofruar ndihmë primare juridike falas,153 
e cila përbëhet nga ofrimi i informacionit të përgjithshëm ligjor, këshilla të përgjithshme 
juridike, asistencë me plotësimin e formularëve, asistencë në paraqitjen e kërkesave për 
ndihmë juridike sekondare, shkrimin e kërkesave në KPMD dhe tek Avokati i Popullit, 
si dhe me shkruarjen e kërkesave kushtetuese për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të 
individit dhe qytetarit.154

Sektori i shoqërisë civile në Maqedoninë e Veriut dëshmoi qëndrueshmërinë e tij në mes 
të pandemisë COVID-19. Gjatë krizës, OShC-të iu përshtatën me shpejtësi situatës dhe 
i ridrejtuan aktivitetet e tyre për të ofruar mbështetje për bashkësitë e tyre, veçanërisht 
për grupet e margjinalizuara dhe të cënueshme.155 OShC-të vazhduan të ofrojnë ndihmë 
juridike falas dhe dëshmuan shkelje të rënda të të drejtave të punës, veçanërisht në 
dy javët e para pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në Maqedoninë e Veriut; 
gjatë kësaj periudhe kanë shënuar numrin më të madh të shkeljeve të të drejtave të 
punëtorëve.156 Mund të thuhet se kriza shëndetësore mori shpejt dhe në mënyrë të 
pashmangshme një dimension gjinor; pothuajse dy të tretat e të gjitha rasteve, të 
regjistruara nga një nga OShC-të që ofronin ndihmë juridike falas në Maqedoninë e 
Veriut, ishin raste të shkeljes së të drejtave të grave .157 

Përfaqësuesit e intervistuar nga sektori i shoqërisë civile ishin shumë të njohur me 
kornizën ligjore e cila theksuan se po përmirësohet vazhdimisht, duke vënë në dukje 
Ligjin e sapo miratuar për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi. Në përvojën e 
tyre me rastet e diskriminimit me bazë gjinore në punë, një nga sfidat kryesore është 
zbatimi i ligjeve ekzistuese nga institucionet kompetente.

Ne tani kemi ligjin [e parandalimit dhe mbrojtjes nga diskriminimi], por ai duhet të 
zbatohet… gjithmonë flasim për nevojën e rritur për sensibilizimin e njerëzve që punojnë 
në këto raste, ata kanë nevojë për trajnime që të mund të adresojnë dhe identifikojnë 
atë [diskriminimin me bazë gjinore] në mënyrë të duhur. – Përfaqësuesi i OShC, 2021

153 Ministria e Drejtësisë. Regjistri i shoqatave për ndihmë juridike falas. Në dispozicion në: https://www.pravda.gov.
mk/bpp . 
154  Ligji për Ndihmën Juridike Falas. Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.101/19. Neni 6.
155  Qendra Burimore e Shoqërisë Civile (2020). Përgjigja e OShC-ve ndaj Covid-19. Në dispozicion në: https://rcgo.mk/
en/news/csos-response-to-covid-19 / .
156  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut (2020). Raport special për situatën me të drejtat e njeriut gjatë COVID-19. 
Në dispozicion në: https://bit.ly/2UwIUjL . 
157  Ibid.

https://www.pravda.gov.mk/bpp
https://www.pravda.gov.mk/bpp
https://rcgo.mk/en/news/csos-response-to-covid-19/
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https://bit.ly/2UwIUjL


Diskriminimi në bazë gjinore dhe puna në Maqedoninë e Veriut90◆

Përfaqësuesit e shoqërisë civile mund lehtësisht të vënë në dukje veprime që mund 
të përbënin diskriminim me bazë gjinore në punë. Ata ishin të sigurt në njohuritë dhe 
aftësinë e tyre për të punuar në rastet që trajtojnë diskriminimin në lidhje me punën. 
Të anketuarit e OShC-ve kishin përvojë të gjerë duke punuar në rastet e diskriminimit 
me bazë gjinore në punë. Një përfaqësues i një OShC-je tha se ata filluan regjistrimin e 
rasteve të diskriminimit me bazë gjinore ndaras në mars 2020. Që atëherë, OShC-ja e 
tyre kishte regjistruar 106 raste të raportuara të diskriminimit bazuar në gjini në vendin e 
punës, kryesisht në industrinë e tekstilit. Inspektorët e punës gjithashtu e vërtetuan këtë, 
duke vënë në dukje se shkeljet e të drejtave të grave punëtore ishin më të përhapura në 
industrinë e tekstilit. Përveç ofrimit të ndihmës juridike falas, disa OShC ofrojnë këshillim 
dhe mbështetje psikologjike për viktimat që kanë nevojë. Përfaqësuesit e intervistuar 
vunë re se viktimat e diskriminimit me bazë gjinore, në rastet që ata kishin punuar, ishin 
gjithmonë gra ndërsa autorët ishin kryesisht burra. 

Disa të anketuar shtjelluan disa nga rastet e diskriminimit me bazë gjinore në të cilat 
kishin punuar. Një nga rastet e diskutuara kishte të bënte me diskriminimin e grave në 
promovim. Në këtë rast, pas dorëzimit të një peticioni tek Avokati i Popullit, i cili konstatoi 
se kishte pasur diskriminim në bazë gjinore, gruaja u degradua në detyrë dhe për këtë 
arsye humbi të drejtën për kompensim në pagë. Megjithatë, kjo e inkurajoi gruan që të 
niste një procedurë kundër punëdhënësit të saj para gjykatës civile, e cila ende është në 
proces. 

Një përfaqësues tjetër i OShC-së foli për një rast të fundit që përfshin shkelje të masave 
parandaluese të qeverisë për COVID-19. Përkatësisht, më 3 nëntor 2020, Qeveria miratoi 
një vendim për rekomandime parandaluese, masa të përkohshme, protokolle, plane 
dhe algoritme për mbrojtjen e shëndetit publik.158 Me këtë vendim, ndër të tjera, gratë 
shtatzëna ishin të liruara nga detyrat e tyre të punës me prezencë fizike në vendin e 
punës deri në përfundim të pandemisë.159 Një punëtore e tekstilit që ka përdorur këtë 
masë të qeverisë u pushua nga puna. E mbështetur nga OShC-ja në fjalë, ajo ngriti një 
padi kundër punëdhënësit të saj dhe fitoi. 

Një tjetër i anketuar shtjelloi përdorimin e përfaqësimit strategjik dhe proceseve gjyqësore 
strategjike para gjykatave civile në rastet kur kontratat e punës me afat të caktuar të 
grave shtatzëna dhe grave në pushim të lehonisë nuk ishin rinovuar ose zgjatur nga 
punëdhënësit e tyre. OShC-të gjithashtu kanë pasur raste kur punëdhënësit kanë kërkuar 
nga gratë punëtore të nënshkruajnë deklarata se nuk do të mbeten shtatzënë për dy vitet 
e ardhshme nga data e nënshkrimit.
 
Inspektorët e punës të intervistuar treguan se ata bashkëpunojnë dhe veprojnë së bashku 
me OShC-të sepse punëtorët u besojnë atyre. Pavarësisht nga kjo përvojë, OShC-të ende 
vërenin se raportimi i rasteve ka mbetur i ulët. Të anketuarit shprehën pikëpamjet e tyre 
për arsyet e numrit të vogël të rasteve të diskriminimit që raportohen apo parashtrohen 
nga punëtorët. Një temë e përsëritur ishte mungesa e besimit te institucionet, mungesa 
e njohjes së kornizës përkatëse ligjore që i mbron ato, pamundësia për të dalluar se çfarë 

158  Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Vendim për rekomandime parandaluese, masa të përkohshme, 
protokolle, plane dhe algoritme për mbrojtjen e shëndetit publik nga sëmundja infektive COVID-19 e shkaktuar nga virusi 
SARS-CoV-2, rastet dhe periudha e përdorimit. Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.263/2020.
159  Ibid. Neni 13 dhe 16. 
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përbën diskriminim me bazë gjinore dhe procedurat e shtrenjta dhe që kërkojnë kohë 
për të dëshmuar diskriminimin. Të intervistuarit theksuan se përmes aktiviteteve të tyre 
përpiqen që të edukojnë njerëzit mbi diskriminimin me bazë gjinore, si dhe për kornizën 
institucionale që mund t’i mbrojë ata. Duke pasur parasysh mosbesimin e përhapur 
të dukshëm në institucionet publike, OShC-të kanë luajtur një rol të rëndësishëm në 
inkurajimin dhe mbështetjen e personave që kanë përjetuar diskriminim për t’i sjellë rastet 
e tyre në institucione, ku përndryshe mund të kishin hezituar ta bënin këtë viktimat. Në të 
vërtetë, inspektorët e punës të intervistuar treguan se ata bashkëpunojnë dhe veprojnë 
së bashku me OShC-të sepse punëtorët u besojnë atyre. Për më tepër, të anketuarit e 
IShP-së sugjeruan që, më shpesh, punëtorët raportojnë shkeljet e të drejtave të tyre të 
punës drejtpërdrejt te OShC-të që ofrojnë ndihmë juridike falas.

Si përmbledhje, OShC-të demonstruan qëndrueshmëri në mes të pandemisë dhe vazhduan 
të ofrojnë mbështetje, këshillim dhe ndihmë juridike falas për viktimat e diskriminimit me 
bazë gjinore. Përfaqësuesit e OShC-ve ishin shumë të njohur me kornizën ligjore dhe 
kishin përvojë të gjerë me rastet e diskriminimit me bazë gjinore në punë. Si në vitin 
2018 ashtu edhe në vitin 2021, të anketuar të ndryshëm vërejtën se punëtorët u besojnë 
OShC-ve dhe se, në shumë raste, personat që kanë përjetuar diskriminim në bazë gjinore 
kërkojnë ndihmë dhe raportojnë shkeljet drejtpërdrejt tek ata. 

SHOQATAT E PUNËDHËNËSVE 

Sipas Ligjit për Marrëdhëniet e Punës, shoqata e punëdhënësve është një organizatë e 
pavarur dhe demokratike e krijuar me qëllim të përfaqësimit, promovimit dhe mbrojtjes 
së interesave ekonomike, sociale dhe të tjera të punëdhënësve.160 Shoqata përfaqësuese 
e punëdhënësve ka legjitimitet për negocim kolektiv, të drejtë ligjore për të lidhur 
kontratën e përgjithshme kolektive në sektorin privat si dhe për të marrë pjesë në organet 
trepalëshe të partneritetit social, si Këshilli Ekonomik dhe Social. Marrëveshjet kolektive 
janë të rëndësishme pasi ato rregullojnë të drejta dhe detyrime të shumta që rrjedhin 
ose lidhen me marrëdhëniet e punës. Kontrata e përgjithshme kolektive në sektorin 
privat zbatohet drejtpërsëdrejti dhe është e detyrueshme për të gjithë punëdhënësit dhe 
punëmarrësit në këtë sektor, pavarësisht nëse janë anëtarë të shoqatës përfaqësuese të 
punëdhënësve apo sindikatës. Organizata e Punëdhënësve të Maqedonisë (OPM) është 
organizata përfaqësuese e punëdhënësve të sektorit privat në Maqedoninë e Veriut. 

Përfaqësuesi i OPM diskutoi më së shumti llojet e diskriminimit që ata kishin hasur deri 
më sot. Ata theksuan se ka ende shpallje pune ku punëdhënësit deklarojnë gjininë dhe 
moshën e preferuar të punëtorit. I intervistuari tha se organizata e tij punon në ngritjen 
e vetëdijes për këtë lloj diskriminimi në punësim. Megjithatë, ai theksoi se anëtarët e tyre 
janë zakonisht kompani më të mëdha me sektorë të Burimeve Njerëzore që, sipas tij, 
respektojnë procedurat ligjore për rekrutimin e punonjësve.

160  Ligji për Marrëdhëniet e Punës. Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Np. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 
130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 
27/16, 120/18 and Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut Nr. 110/19, 267/20 dhe 151/21. Neni 184, 
paragrafi 4.
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I intervistuari dukej se fajësonte punëtorët për procedurat e pakta të iniciuara për 
ngacmimet si dhe shqetësimet seksuale në punë, duke treguar mungesën e ndërgjegjësimit 
të punëtorëve. I anketuari shprehu nevojën për më shumë fushata ndërgjegjësuese për 
këtë çështje. 

Në publik flitet për ekzistimin e mobingut, por institucionalisht nuk ka të nisur asnjë 
procedurë ligjore. Mendoj se arsyeja është mungesa e vetëdijes. Sindikatat ndoshta 
do të thoshin se është frika [nga humbja e punës], por unë mendoj se është mungesë 
ndërgjegjësimi midis grave dhe burrave. - Përfaqësues OPM

I anketuari ndau se, disa vite më parë, OPM me mbështetjen e ILO, analizoi boshllëqet 
gjinore në të ardhura dhe pozicitat menaxhuese. Një gjetje ishte se gratë në sektorin 
bankar në Maqedoninë e Veriut paguheshin më pak se kolegët e tyre meshkuj. I 
intervistuari vuri në dukje se për vite me radhë gratë kanë munguar në pozitat e larta 
drejtuese dhe janë më të përfaqësuara në menaxhmentin e mesëm. 

Gjatë pandemisë, OPM ka vërejtur pabarazi gjinore në përdorimin e masave parandaluese 
të qeverisë. Përkatësisht, anëtarët e tyre raportuan se masa e qeverisë neutrale ndaj 
gjinisë, e cila u mundësonte prindërve të merrnin leje me pagesë për t’u kujdesur për 
fëmijët nën moshën 10 vjeç, përdorej më së shumti nga gratë. Kjo mbështetet edhe nga 
të dhënat e OShC-ve për shkeljet e raportuara dhe të regjistruara të kësaj mase nga 
punëdhënësit, që tregonin se kjo masë është përdorur më së shumti nga nënat.161 

Në përfundim, përfaqësuesi i OPM dukej të sugjeronte se punëtorët janë fajtorë për 
raportimin e ultë të rasteve të diskriminimit me bazë gjinore, duke theksuar nevojën për 
më shumë fushata ndërgjegjësuese. Gjatë pandemisë, anëtarët e OPM vunë re pabarazi 
gjinore në disa nga masat parandaluese të Qeverisë në dukje me neutralitet gjinor.

SINDIKATAT

Sindikatat kanë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, duke 
përfshirë shëndetin dhe sigurinë, trajtimin e pabarabartë, mospërputhjet e pagave dhe 
diskriminimin me bazë gjinore në punë. Sindikatat gjithashtu mund të përfaqësojnë 
punëtorët kur bëhet fjalë për mosmarrëveshjet në lidhje me punën, siq janë kontratat, 
pushimet dhe pagesat. Në vitin 2018, përfaqësuesit e dy sindikatave të intervistuara nuk 
dhanë asnjë informacion konkret në lidhje me rolin e tyre në parandalimin, ndërgjegjësimin 
dhe mbrojtjen nga diskriminimi me bazë gjinore në punë dhe as për rastet që kanë 
trajtuar. Sa i përket kornizës ligjore, vetëm një nga përfaqësuesit e sindikatave në vitin 
2018 foli në mënyrë më koherente për kornizën ligjore dhe të drejtat e punëtorëve në 
aspektin e diskriminimit me bazë gjinore. Të pyetur për qëndrimet e tyre ndaj sindikatave 
të punëtorëve, 43% e të anketuarve në anketë në vitin 2018 mendonin se sindikatat e 
punëtorëve përfaqësonin dobët ose shumë dobët interesat e tyre, 27% ishin neutrale 
dhe 30% mendonin se sindikatat përfaqësonin në mënyrë adekuate interesat e tyre. 
Në vitin 2021, disa herë janë kontaktuar përfaqësues të sindikatave për një intervistë. 
Megjithatë, ata nuk u përgjigjën, gjë që mund të jetë tregues i mungesës së vullnetit të 
tyre për të bashkëpunuar me OShC-të.

161  Petkovska, Natasha. 2020. Pasqyrë e masave të qeverisë për parandalimin dhe mbrojtjen nga koronavirusi dhe 
ndikimi i tyre në të drejtat e punës. Shkup: Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut. Në dispozicion në: https://mhc.org.
mk/wp-content/uploads/2020/11/ overview_mk.pdf 

https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/overview_mk.pdf
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Në vitin 2018 u vu re mungesa e masave në emër të sindikatave për të përmirësuar 
sistematikisht njohuritë dhe të kuptuarit e punëtorëve dhe punëdhënësve për diskriminimin 
me bazë gjinore. Në vitin 2020, Federata e Sindikatave të Maqedonisë (FSM) filloi një 
fushatë për ratifikimin e Konventës për dhunë dhe ngacmim nr.190 të ILO-s. Propozimi i 
FSM për ratifikimin e Konventës nr.190 të ILO-s u pranua njëzëri nga të gjithë partnerët 
socialë të Këshillit Ekonomik dhe Social. Megjithatë, Konventa nr. 190 e ILO-s nuk është 
miratuar ende nga Kuvendi. 

LLOJET E DISKRIMINIMIT TË BAZUARA NË BAZAT 
SPECIFIKE TË MBROJTURA 

Diskriminimi me bazë gjinore kundër grupeve etnike të 
pakicave

Grupet etnike të pakicave, siç janë personat romë, u identifikuan nga përfaqësuesit 
e Avokatit të Popullit, IShP-së, gjykatave civile dhe OShC-ve si një grup që duket se 
përballet më shpesh me diskriminim. Një përfaqësues i OShC-ve mendonte se romët 
shpesh përballen me diskriminim të drejtpërdrejtë; për shembull, punëdhënësit thonë se 
nuk duan një person në vendin e tyre të punës për shkak të ngjyrës së lëkurës së tyre. 
Megjithatë, asnjë i anketuar nuk dha shembuj specifik të grave të pakicave etnike që 
përjetojnë diskriminim në bazë gjinore në vendin e punës.

Diskriminimi me bazë gjinore kundër personave LGBTIQIA+

Personat lezbike, homoseksualë, biseksualë, trans*, queer/pyetëse, interseksuale, 
aseksuale + u përmendën gjithashtu nga të anketuarit e OShC-ve si një grup që shpesh 
përjeton diskriminim. Personat LGBTIQIA+ shpesh përballen me diskriminim që në moshë 
të hershme dhe shpeshherë e lënë shkollën herët; kjo më vonë kufizon mundësitë e tyre 
të punësimit dhe kontribuon në 162 Një përfaqësues i OShC-së sugjeroi që, për shkak se 
përballen me trajtim kaq të pabarabartë, ky grup i veçantë i margjinalizuar është më 
i ditur për diskriminimin me bazë gjinore. Disa të anketuar shprehën shqetësimin për 
trajtimin e personave LGBTIQIA+ nga ana e policisë. Megjithatë, asnjë i intervistuar 
nuk ka dhënë shembuj konkretë të rasteve për personat LGBTIQIA+ që kanë përjetuar 
diskriminim në vendin e punës. 

Diskriminimi me bazë gjinore kundër personave me aftësi 
ndryshe

Në Maqedoninë e Veriut ekziston Ligji për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara, 
i cili parasheh masa të veçanta për përmirësimin e kushteve të punësimit dhe punës 
së personave me aftësi ndryshe duke ofruar grante, përfitime tatimore dhe ndihmë 

162  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut (2020). Raport special për situatën me të drejtat e njeriut gjatë COVID-19. 
Në dispozicion në: https://bit.ly/2UwIUjL

https://bit.ly/2UwIUjL
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financiare për punëdhënësit.163 Masat e posaçme të sipërpërmendura financohen nga 
një fond i posaçëm shtetëror në kuadër të Agjencisë së Punësimit.164 Megjithatë, një 
përfaqësues i OShC-ve sugjeroi që punëdhënësit janë të interesuar të përdorin këto masa 
vetëm për shkak të fondeve dhe nuk janë shumë të shqetësuar për përmirësimin real 
të pozitës së këtij grupi të margjinalizuar në tregun e punës. Në një kohë të një krize 
shëndetësore globale, personat me aftësi ndryshe janë përballur me sfida të shumta. 
OShC-të raportuan se vlerësohej se rekomandimi “punë nga shtëpia” në Maqedoninë e 
Veriut mund të zbatohej nga mezi se 1% e personave me aftësi të ndryshme të punësuar 
në kompanitë mbrojtëse.165 Për më tepër, mbyllja e qendrave ditore përbënte një sfidë 
plotësuese si për personat me aftësi të kufizuara ashtu edhe për kujdestarët e tyre, 
duke qenë se ata duhej të qëndronin në shtëpi, shpesh me çmimin e humbjes së punës 
së tyre.166 Nuk u dha asnjë informacion i mëtejshëm nga të intervistuarit që i referohen 
veçanërisht diskriminimit me bazë gjinore ndaj personave me aftësi ndryshe në punë.

DISKRIMINIMI NË SEKTORË SPECIFIK 

Diskriminimi me bazë gjinore në industrinë e tekstilit

Industria e tekstilit u përmend nga përfaqësuesit e IShP-së dhe OShC-ve si një sektor 
në të cilin diskriminimi me bazë gjinore në lidhje me punën ka tendenca që të ndodhë 
më shpesh. Një përfaqësues i OShC-ve tha se, që nga fillimi i pandemisë, ata kishin 
regjistruar më shumë se 100 raste të raportuara të diskriminimit bazuar në gjini, shumica 
e të cilave ishin në industrinë e tekstilit. Përfaqësuesi i OShC-ve sugjeroi që punëtorët 
e tekstilit ende kanë njohuri tejet të kufizuara në lidhje me aktet që do të përbënin 
diskriminim me bazë gjinore në punë.

Ata kanë shumë pak njohuri në lidhje me diskriminimin me bazë gjinore dhe janë mësuar 
disi t’u bëhen pyetje të caktuara ose mendojnë se është normale që ata të marrin rrogë 
më të vogël se sa kolegët e tyre meshkuj për të njëjtën pozitë pune. – Përfaqësuesi i 
OShC

Një nga OShC-të që ofron ndihmë juridike falas ka raportuar një rritje të ndjeshme të 
numrit të rasteve të shkeljes së të drejtave të punëtorëve të tekstilit gjatë pandemisë. 
Në vitin 2020 kanë ofruar ndihmë juridike dhe parajuridike në 691 raste, krahasuar me 
tre vitet e fundit, kur numri i përgjithshëm i rasteve të dokumentuara ishte 474.167 Në 
njërin prej këtyre rasteve, para IShP-së është nisur një procedurë për shkak të largimit të 
pabazë nga puna të një punëtoreje tekstili, të cilës i ishte ulur paga më parë për 50% në 
kohën kur ajo përdorte masën parandaluese të qeverisë që lejonte pushimin me pagesë 

163  Ligji për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara. Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.44/00, 16/04, 
62/05, 113/05, 29/07, 88/08, 161/08, 99/09, 136/11, 129/15, 147/15, 27/16 dhe 99/18 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut N0.103/21. Neni 4.
164  Ibid. Neni 15.
165  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut (2020). Raport special për situatën me të drejtat e njeriut gjatë COVID-19. 
Në dispozicion në: https://bit.ly/2UwIUjL  . 
166  Ibid.
167  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut (2020). Raporti vjetor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 
së Veriut për vitin 2020. Në dispozicion në: https://bit.ly/2UJx2e6 .
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për prindërit që kujdeseshin për fëmijët nën moshën 10 vjeçare. Procedura përfundoi 
me një rezultat negativ dhe IShP konstatoi se marrëdhënia e punës ishte ndërprerë për 
shkak të skadimit të kontratës së punës.168 Në Maqedoninë e Veriut, gratë përfaqësonin 
80% të fuqisë punëtore në prodhimin e tekstilit dhe veshjeve në vitin 2020.169 Prandaj, 
shkeljet e të drejtave të punëtorëve dhe diskriminimi me bazë gjinore në punë në këtë 
industri prekin në mënyrë joproporcionale gratë.

PËRFUNDIME

Jo të gjitha përfaqësuesit nga institucionet përkatëse kanë demonstruar njohuri dhe kuptim 
të mjaftueshëm të diskriminimit me bazë gjinore që ka të bëjë me punën. Përfaqësuesit 
e Avokatit të Popullit dhe KPMD-së ishin mjaft të informuar në lidhje me legjislacionin, 
por deri më tani kanë pasur shumë pak raste. Prandaj, ishte e vështirë të vlerësoheshin 
kapacitetet e tyre për të trajtuar rastet e diskriminimit me bazë gjinore. Me sa duket për 
shkak të mungesës së procedurave gjyqësore, gjyqtarët kishin njohuri të kufizuara për 
kornizën përkatëse ligjore. Mënyra se si janë diskutuar rastet e diskriminimit me bazë 
gjinore në punë nga përfaqësuesit e intervistuar të gjykatave civile, linte vend dyshimi 
nëse instituti i zhvendosjes së barrës së provës ishte zbatuar nga gjyqtarët kryesues. 
Inspektorët e punës dukej se kishin vështirësi në bërjen e dallimit ndërmjet diskriminimit 
me bazë gjinore dhe shkeljeve të të drejtave të punëtorëve në përgjithësi dhe prireshin 
të fokusoheshin rreptësisht në Ligjin e Punës, duke shpërfillur dispozitat e LKD-së. Për 
dallim, si në vitin 2018, ashtu edhe në vitin 2021, përfaqësuesit e OShC-ve jo vetëm që 
ishin shumë të ditur për kornizën përkatëse ligjore, por gjithashtu kishin përvojën më 
praktike duke punuar në rastet e diskriminimit me bazë gjinore. Siç sugjeruan të anketuar 
të ndryshëm, punëtorët duket se u besojnë më shumë OShC-ve dhe për këtë arsye i 
raportojnë rastet drejtpërdrejt tek ata. Edhe pse i intervistuari nga OPM dukej i ditur për 
atë se çfarë përbën diskriminim me bazë gjinore, ai prirej t’ua kalonte fajin punëtorëve 
për nën-raportimin e ngacmimeve dhe shetësimeve seksuale në punë. Në përgjithësi, 
si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, të anketuar të ndryshëm kanë vërejtur se 
mungon zbatimi i duhur i kornizës ligjore për diskriminimin me bazë gjinore në punë.

168  Mladenova, Viki. 2021. Raport monitorimi për projektin “Gratë punëtore bashkohuni!” në kuadër të aksionit 
“Promovimi i të drejtave të grave në punë”. Në dispozicion në: https://bit.ly/3rRTGxB   
169  ILO (2020). Covid-19 dhe bota e punës MAQEDONIA E VERIUT Vlerësimi i shpejtë i ndikimeve në punësim dhe 
përgjigjet e politikave. Në dispozicion në: https://bit.ly/3koXCSx .  
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REKOMANDIME
Për Kornizën Ligjore 

• Harmonizimi i ligjeve të tjera që përmbajnë dispozita në lidhje me parandalimin 
dhe mbrojtjen kundër diskriminimit me LKD dhe në mënyrë specifike harmonizimi 
i Ligjit të Punës me LKD në lidhje me përkufizimin e diskriminimit të tërthortë;

• Ndryshimi i ndalesës për ndërprerje për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe 
prindërimit në Ligjin e Punës në mënyrë që të mbrojë punëtoret shtatzëna dhe 
punëtorët në pushim prindëror nga moszgjatja e kontratave të tyre të punës me 
afat të caktuar;

• Zvogëlimi i periudhës për t ‘u bërë një punëtor i përhershëm në një vit, i cili 
gjithashtu mund të parandalojë punëdhënësit nga përdorimi i kontratave 
afatshkurtra për t’iu shmangur përgjegjësive që kanë të bëjnë me dispozitat 
për pushim të lindjes; futja e një deklaratë të qartë se rastet si shtatzënia dhe 
pushimi i lindjes nuk do të ndërpresin llogaritjen e kohëzgjatjes së kësaj kontrate;

• Ndryshimi i dispozitave të cilat mund të interpretohen si një dispozitë që 
parandalon miratimin dhe zbatimin e masave për barazinë gjinore, si p.sh., 
me futjen e kuotave. Domethënë, nëse lexohet së bashku me nenin 8, mbi 
‘përjashtimet nga diskriminimi’, aktualisht, Ligji i Punës mund të lexohet se nuk 
lejon kuota ose masa të tjera afirmative;

• Ndryshimi i dispozitave gjinore regresive në lidhje me punën e natës në industri 
dhe ndërtimtari në përputhje me konventën e ILO-s në lidhje me punën e natës;

• Futja e konceptit të pushimit prindëror dhe të drejtës për pushim atësor, duke 
harmonizuar kështu Ligjin e Punës me ligjin e BE-së (Direktiva e BE-së 2019/1158 
për baraspeshën punë-jetë);

• Ratifikimi i Konventës nr. 190 të ILO-s.

Për Avokatin e Popullit
• Rritja e numrit të punëtorëve në sektorin për mosdiskriminim dhe ngritja e 

kapaciteteve të tyre për të adresuar diskriminimin në bazë gjinore duke siguruar 
që ata t’i nënshtrohen trajnimeve për barazinë gjinore dhe diskriminimin në 
përgjithësi si dhe në veçanti për diskriminimin në bazë gjinore në vendin e 
punës;

• Përditësimi, rishikimi dhe përmirësimi i bazës së të dhënave të Avokatit të 
Popullit për të përfshirë të dhëna të ndara sipas gjinisë, si dhe të dhëna në 
përputhje me të gjitha bazat diskriminuese sipas Nenit 5 të LKD-së, në mënyrë 
që të lehtësohet monitorimi, raportimi, hulumtimi dhe hartimi i politikave në të 
ardhmen;

• Ndërhyrje në rastet e diskriminimit me bazë gjinore në punë në sektorin privat 
duke monitoruar nga afër punën e inspektorëve të punës për të verifikuar nëse 
diskriminimi me bazë gjinore në vendin e punës adresohet në mënyrë korrekte;
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• Organizimi i fushatave të rregullta për rritje të vetëdijes për të rritur njohuritë si të 
punëtorëve ashtu edhe të punëdhënësve për atë se çfarë përfshinë diskriminimi 
me bazë gjinore, ku mund të raportohet dhe çfarë lloj mbështetjeje ekziston për 
viktimat.

Për Komisionin për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi 
• Mbledhja dhe prezantimi i të dhënave të ndara sipas gjinisë, si dhe të dhëna në 

përputhje me të gjitha bazat e diskriminimit nën Nenin 5 të LKD, për të lehtësuar 
monitorimin, raportimin, hulumtimin dhe hartimin e politikave në të ardhmen;

• Organizimi i fushatave të rregullta të ndërgjegjësimit për të rritur njohuritë e 
punëtorëve dhe punëdhënësve për atë se çfarë përfshin diskriminimi me bazë 
gjinore, ku mund të raportohet dhe çfarë lloj mbështetjeje ka në dispozicion për 
viktimat;

• Në bashkëpunim të ngushtë me OShC-të që punojnë në adresimin e diskriminimit 
me bazë gjinore në punë, të avokohet për harmonizimin e ligjeve të tjera që 
përmbajnë dispozita që kanë të bëjnë me parandalimin dhe mbrojtjen kundër 
diskriminimit me LDK, si dhe për ndryshimin e ndalesës së ndërprerjes së 
kontratës së punës për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe prindërimit në Ligjin 
për Marrëdhëniet e Punës në mënyrë që të mbrojë punëtoret shtatzëna dhe 
punëtorët me pushim prindëror nga moszgjatja e kontratave të tyre të punës 
me afat të caktuar.

Për Inspektoratin Shtetëror të Punës
• Përmirësimi i sistemeve të mbledhjes dhe menaxhimit të të dhënave duke 

mbledhur të dhëna për rastet e diskriminimit me bazë gjinore në vendin e punës 
sipas llojit të shkeljes, gjinisë së viktimës dhe gjinisë së autorit të dyshuar;

• Mbledhja dhe prezantimi i të dhënave të ndara sipas gjinisë, si dhe të dhëna në 
përputhje me të gjitha bazat e diskriminimit nën Nenin 5 të LKD, për të lehtësuar 
monitorimin, raportimin, hulumtimin dhe hartimin e politikave në të ardhmen;

• Rritja e kapaciteteve të inspektorëve të punës për të adresuar diskriminimin 
në bazë gjinore duke siguruar që ata t’i nënshtrohen trajnimeve të rregullta 
për barazinë gjinore dhe diskriminimin në përgjithësi si dhe në veçanti për 
diskriminimin në bazë gjinore në vendin e punës;

Për Gjykatat Civile
• Përditësimi, rishikimi dhe përmirësimi i ACCMIS për të siguruar mbledhjen e të 

dhënave për rastet e diskriminimit me bazë gjinore në vendin e punës sipas llojit 
të shkeljes, gjinisë së viktimës dhe gjinisë së autorit të dyshuar;

• Përditësimi i ACCMIS për t ‘u siguruar që të regjistrojë rastet e diskriminimit me 
bazë gjinore në vendin e punës me një kod të caktuar specifik dhe si raste të 
diskriminimit e jo si mosmarrëveshje pune; 

• ë sigurojë që gjyqtarët të trajnohen për diskriminimin me bazë gjinore në punë 
në mënyrë që ta njohin atë më mirë dhe ta adresojnë atë në mënyrë efektive në 
procedurat gjyqësore;



Diskriminimi në bazë gjinore dhe puna në Maqedoninë e Veriut98◆

• Të konsiderohet krijimi i ndarjeve të specializuara gjyqësore mbi diskriminimin 
me bazë gjinore në marrëdhëniet e punës ose caktimi i gjyqtarëve të specializuar 
të trajnuar mirë në diskriminimin me bazë gjinore në punë.

Për Organizatat e Shoqërisë Civile 
• Organizimi i fushatave të rregullta të ndërgjegjësimit për të rritur njohuritë e 

popullsisë së përgjithshme, si dhe të grupeve më të cenueshme të margjinalizuara, 
se çfarë përfshin diskriminimi me bazë gjinore, ku mund të raportohet dhe çfarë 
lloj mbështetjeje ekziston në dispozicion për viktimat;

• Monitorimi i punës së të gjitha institucioneve përgjegjëse dhe kompetente për 
të siguruar dhe verifikuar që rastet e diskriminimit me bazë gjinore në vendin e 
punës të trajtohen në mënyrë korrekte;

• Të avokohet për harmonizimin e ligjeve të tjera që përmbajnë dispozita që 
kanë të bëjnë me parandalimin dhe mbrojtjen kundër diskriminimit me LDK, si 
dhe për ndryshimin e ndalesës së ndërprerjes së kontratës së punës për shkak 
të shtatzënisë, lindjes dhe prindërimit në Ligjin për Marrëdhëniet e Punës në 
mënyrë që të mbrojë punëtoret shtatzëna dhe punëtorët me pushim prindëror 
nga moszgjatja e kontratave të tyre të punës me afat të caktuar.

• Nisje të fushatave dhe avokimit për ratifikimin e Konventës nr.190 të ILO-s.

Për Shoqatat e Punëdhënësve 
• Të ngriten mëtej kapacitetet dhe ndërgjegjësimi i punëdhënësve për mënyrën 

e integrimit të politikave që do të parandalonin diskriminimin me bazë gjinore 
në punë;

• Organizimi i trajnimeve për anëtarët në lidhje me diskriminimin në bazë gjinore 
në punë dhe insistimi që punëdhënësit të mos përdorin kontrata pune me afat 
të caktuar;

• Mbështetja e ratifikimit të Konventës nr. 190 të ILO.

Për Sindikatat
• Mbledhja e të dhënave për rastet e diskriminimit në bazë gjinore lidhur me punën 

sipas llojit të shkeljes, gjinisë së personit që paraqet ankesën dhe personit të cilit 
i drejtohet ankesa; 

• Të sigurojnë që politikat kundër diskriminimit me bazë gjinore dhe për mundësi 
të barabarta të jenë të vendosura dhe të zbatohen nga punëdhënësit; 

• Sigurimi i trajnimit për të gjithë përfaqësuesit e sindikatës në lidhje me kornizën 
ligjore përkatëse që ka të bëjë me diskriminimin me bazë gjinore në punë;

• Nisja e fushatave të përfshirjes për të informuar punëtorët në lidhje me kornizën 
ligjore që ka të bëjë me diskriminimin me bazë gjinore dhe punën. Bashkëpunimi 
me OShC-të me përvojë për një shtrirje më efektive, duke përfshirë veçanërisht 
ato që synojnë gratë punëtore.

• Të ndërmerret përfshirja publike për të përmirësuar ndërgjegjësimin, të kuptuarit 
dhe besimin e njerëzve në sindikatat e punës, duke përfshirë mënyrën se si ata 
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mund të mbështesin personat që kanë përjetuar diskriminim me bazë gjinore 
në punë.

• Të përmirësohet pjesëmarrja e grave në sindikata në të gjitha nivelet dhe të 
synohen në veçanti më shumë gra për të qenë anëtare aktive të sindikatave dhe 
për të bashkëpunuar me OShC e grave për planifikimin e një shtrijeje efektive. 

• Monitorimi i punës së IShP për të verifikuar nëse diskriminimi me bazë gjinore 
në punë po adresohet në mënyrë korrekte.
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SHTOJCA

SHTOJCA 2. INFORMACION DEMOGRAFIK RRETH MOSTRËS
 
Nga të anketuarit që plotësuan 90% të pyetësorit, 79% në vitin 2018 ndërsa 83% në 
2021 ishin femra, si dhe 21% përkatësisht 17% ishin meshkuj. 
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Figura 27: Mostra e të anketuarve që plotësuan afërsisht 90% të pyetësorit, sipas gjinisë (2018 gra = 524, 
burra = 107; 2021 gra = 627, burra = 164). 
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Siç ilustron Figurën 28, në vitin 2018 shumica e pjesëmarrësve ishin të moshave 18-
39 (74% e femrave dhe 76% meshkujve), ndërsa në vitin 2021 shumica ishin midis 
39-49 (66% e femrave dhe 58% meshkuj). Siç u prezantua, mostra e vitit 2018 ishte 
mesatarisht me moshë më të re, ndërsa ajo e vitit 2021 ishte i përhapur në mënyrë më 
të barabartë për sa i përket grupmoshave. 
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Figura 28: Grupmosha në mostrën e të anketuarve që plotësuan afro 90% të pyetësorit, sipas gjinisë (2018 
gra = 516, burra = 104; 2021 gra = 627, burra = 164).
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Sa i përket përkatësisë etnike, si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021 shumica e 
të anketuarve ishin maqedonas etnikë. Një përqindje më e madhe e meshkujve ishin 
shqiptarë etnikë si në mostrat e vitit 2018 ashtu edhe në vitin 2021. 
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Figura 29: Përkatësia etnike në mostrën e të anketuarve që plotësuan afro 90% të pyetësorit, sipas gjinisë 
(2018 gra = 524, burra = 107; 2021 gra = 627, burra = 164).
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Trembëdhjetë për qind (12% e femrave dhe 22% e meshkujve) e të anketuarve në vitin 
2018 dhe gjashtë për qind e të anketuarve në vitin 2021 e konsiderojnë veten si persona 
me aftësi të kufizuara (5% e femrave dhe 12% e meshkujve). Si në vitin 2018 ashtu edhe 
në vitin 2021 përqindja e personave me aftësi të kufizuara të gjinisë mashkullore ishte 
më e madhe. Siç ilustron Figurën 30, në vitin 2021 përqindja e atyre që jetojnë në zonat 
rurale ishte më e madhe tek burrat (8% e grave dhe 15% e burrave).
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Figura 30: Shpërndarja nëpër vendbanimet urbane dhe rurale në mostrën e të anketuarve që plotësuan afro 
90% të pyetësorit, sipas gjinisë (2018 gra = 524, burra = 107; 2021 gra = 627 burra = 164).
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Si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, shumica e pjesëmarrësve kishin diplomë 
universitare (48% e grave dhe 37% e burrave). Gjithashtu, si në vitin 2018 ashtu edhe 
në vitin 2021 një përqindje më e lartë e femrave (krahasuar me meshkujt) kishin diplomë 
universitare. Tek femrat përqindja e atyre me diplomë universitare ishte e njëjtë si në vitin 
2018 ashtu edhe në vitin 2021. Megjithatë, në vitin 2021 kishte një rritje të përqindjes 
së pjesëmarrësve me diplomë master apo doktoraturë. Ndër mostrën e meshkujve si 
në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, shpërndarja mbeti e ngjashme, ku 42%/43% 
kishin arsim të mesëm, 37% kishin diplomë universitare ndërsa 21%/24% kishin diplomë 
master ose doktoraturë.
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Figura 31: Shpërndarja e nivelit arsimor në mostrën e të anketuarve që plotësuan afro 90% të pyetësorit, 
sipas gjinisë (2018 gra = 524, burra = 107; 2021 gra = 627 burra = 164).
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Statusi i punësimit sipas gjinisë
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Figura 32: Statusi i punësimit në mostrën e të anketuarve që plotësuan afro 90% të pyetësorit, sipas gjinisë 
(2018 gra = 493, burra = 106; 2021 gra = 617 burra = 163).

Si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2021, shumica e pjesëmarrësve ishin të punësuar 
(78% gra dhe 76% burra në 2018; 73% e grave dhe burrave në 2021). Në vitin 2021 më 
shumë persona të papunë morën pjesë në anketë, por anketa e vitit 2021 ka riprodhuar 
shpërndarjen sipas statusit të punësimit.
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Sektori i punësimit sipas gjinisë

Figura 33: Sektori i punësimit në mostrën e të anketuarve që plotësuan afro 90% të pyetësorit, sipas gjinisë 
(2018 gra = 367, burra = 76; 2021 gra = 525 burra = 143).

Për sa i përket sektorit të punësimit, në mostrën e vitit 2021, më shumë të anketuar 
ishin të punësuar në sektorin publik (duke u rritur nga 36% në 47% te femrat; dhe nga 
35% në 52% te meshkujt). Tek të anketuarit e punësuar në shoqërinë civile ose sektorë 
të tjerë kishte rënie (nga 15% në 9% te femrat; dhe nga 20% në 3% te meshkujt). Të 
anketuarit nga sektori privat mbetën ngjashëm te meshkujt (46% në 2018 dhe 44% në 
2021), ndërsa u ulën paksa te femrat (49% në 2018 dhe 43% në 2021).
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Rroga mujore neto
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Figura 34: Rroga mesatare mujore në mostrën e të anketuarve që plotësuan afro 90% të pyetësorit, sipas 
gjinisë (2018 gra = 393, burra = 81; 2021 gra = 540, burra = 149).

Krahasuar me mostrën e vitit 2018, në vitin 2021 përqindja e femrave dhe meshkujve 
që marrin paga në rangun e pagave më të ulëta (midis më pak se 15.000 dhe 25.000 
denarë - MKD) është ulur. Rënia më e madhe ka qenë në kategorinë më të ulët prej më 
pak se 15.000 denarë - MKD në muaj.
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SHTOJCA 2. PYETËSOR
PYETËSOR MBI DISKRIMINIMIN NË VENDIN E PUNËS

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen në këtë pyetësor të rëndësishëm, që ka për qëllim të 
identifikojë mënyrat më të mira për të adresuar format e ndryshme të diskriminimit që 
mund të ndodhin në marrëdhëniet e punës. Mendimet dhe eksperiencat tuaja do të na 
ndihmojnë të kuptojmë identifikimin e veprimeve që mund të ndikojnë në parandalimin 
e diskriminimit, si dhe të kontribuojnë në përmirësimin e qasjes në drejtësi nëse ndodh 
një rast diskriminimi. Pyetësori do të marrë afërsisht 15 minuta. Ju sigurojmë që të gjitha 
përgjigjet tuaja do të mbahen tërësisht konfidenciale. Identiteti juaj nuk do të zbulohet 
asnjëherë. Nëse keni pyetje ose shqetësime rreth pyetësorit ju lutem kontaktoni:(info@
reactor.org.mk) Reaktor. Duke klikuar “E mepasshme” ju bini dakord për të marrë pjesë 
në këtë punë kërkimore, të rëndësishme. Ju faleminderit!

Në cilin vend jetoni?
Maqedonia e Veriut
Jashtë vendit

INFORMATA TË PËRGJITHSHME

A jetoni në zonë urbane apo rurale?
Urbane
Rurale

Në cilin qytet jetoni ose kaloni pjesën më të madhe të kohës?
Ju lutem zgjidhni vetem njeren nga:
Komuna e Aerodromit
Komuna e Belimbegut
Komuna e Berovës
Komuna e Bërvenicës
Komuna e Bogdancës
Komuna e Bogovinës
Komuna e Bosilovës
Komuna e Brodit
Komuna e Butelit
Komuna e Çairit
Komuna e Çashkës
Komuna e Çeshinovës-Obleshevës
Komuna e Çuçerit
Komuna e Debërcës
Komuna e Dellçevës
Komuna e Demir Kapisë
Komuna e Dibrës
Komuna e Dojranit
Komuna e Dollnenit
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Komuna e Drugovës
Komuna e Gazi Babës
Komuna e Gjevgjelisë
Komuna e Gjorçe Petrovit
Komuna e Gostivarit
Komuna e Grackës
Komuna e Haraçinës
Komuna e Ibrahimovës
Komuna e Jegunocit
Komuna e Kamenicës
Komuna e Karbincës
Komuna e Karposhit
Komuna e Kavadarit
Komuna e Kërçovës
Komuna e Kisella Vodës
Komuna e Koçanit
Komuna e Konçës
Komuna e Kratovës
Komuna e Kriva Pallankës
Komuna e Krivogashtanit
Komuna e Krushevës
Komuna e Kumanovës
Komuna e Likovës
Komuna e Llozovës
Komuna e Manastirit
Komuna e Mavrovës dhe Radostushës
Komuna e Mogillës
Komuna e Murgashovës
Komuna e Nagoriçit të Vjetër
Komuna e Negotinës
Komuna e Novacës
Komuna e Novosellës
Komuna e Ohrit
Komuna e Osllomejit
Komuna e Peçevës
Komuna e Përlepit
Komuna e Pllasnicës
Komuna e Probishtipit
Komuna e Qendrës
Komuna e Radovishtit
Komuna e Rankocit
Komuna e Resnjës
Komuna e Rosomanit
Komuna e Sarajit
Komuna e Shtipit
Komuna e Shutkës
Komuna e Sopishtit
Komuna e Strugës
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Komuna e Strumicës
Komuna e Studeniçanit
Komuna e Sveti Nikollës
Komuna e Tearcës
Komuna e Tetovës
Komuna e Vallandovës
Komuna e Vasilevës
Komuna e Veçanit
Komuna e Velesit
Komuna e Vinicës
Komuna e Vraneshticës
Komuna e Vrapçishtit
Komuna e Zajazit
Komuna e Zelenikovës
Komuna e Zërnocit
Komuna e Zhelinës
Komuna e Zhupës
Shkupit, me 10 nënkomunat
Nuk e di

Gjinia juaj? 
Grua
Burrë
Tjeter

Në cilin vit keni lindur?
Me cilin grup etnik identifikoheni? Nëse përgjigja është më tepër se një, ju 
lutem klikoni të gjitha opsionet e vlefshme. 
Shqiptar
Maqedonët
Rom
Serb
Boshnjak
Turk
Vllehët
Tjeter

Cili është niveli më i lartë arsimor që keni përfunduar? 
Arsim fillor apo arsim fillor i pambaruar
Arsim i mesëm
Arsim dhe aftësim profesional
Diplomë bachelor
Diplomë master
Doktoraturë (PhD)

Cili është statusi aktual civil? 
Beqar/e
E/i fejuar
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E/i martuar
E/i divorcuar
Bashkëjetesë
E/i ve
Tjeter

A keni fëmijë nën moshën 10 vjeç? 
Yes
No

A vlerësoni se keni ndonjë paaftësi? 
Po
Jo

INFORMATA MBI PUNËSIMIN

Aktualisht a jeni: 
Ju lutem zgjidhni vetem njeren nga:
I/E punësuar me orar të plotë
I/E punësuar me gjysëm orari
I/E vetëpunësuar
I/E papunë, në kërkim të punës
I/E papunë, jo në kërkim të punës
I/E papunë, ende duke studiuar
Zyrtarisht i/e papunë, por i/e angazhuar me punë të papaguar jashtë shtëpisë si në 
fermë, përkujdesje për
kafshët, etj.
I/E pensionuar
Tjeter

Cila është arsyeja kryesore që nuk kërkoni punë? 
Po prisni të ktheheni në punën e mëparshme
Punë sezonale
Sëmundje (personale)
Aftësi të kufizuar (personale)
Kujdeseni për fëmijët
Kujdeseni për personat me aftësi të kufizuar të rritur
Detyrime të tjera personale ose familjare
Edukimi ose trajnime
Mendoni se nuk nuk ka punë të disponueshme në profesionin tuaj
Tjeter

Gjatë dhjetë viteve të fundit (që prej vitit 2018), a vlejnë për ju një 
ngaalternativat e mëposhtme? 
Ju lutem zgjidhni te tera ato qe vlejne:
Kam qenë e/i papunë dhe nuk kam qenë në kërkim të punës
Kam qenë e/i papunë dhe kam qenë në kërkim të punës
Kam qenë e/i punësuar me gjysëm orari
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Kam qenë e/i punësuar me orar të plotë
Kam qenë në shkollë/universitet
Kam qenë e/i vetëpunësuar
Kam punuar pa pagesë për një biznes dhe/ose fermë familjare

Ku punoni? 
Në sektorin privat (biznes, duke përfshirë biznes familjar apo fermë)
Në qeveri (duke përfshirë ministri, bashki (komunë), institucion shëndetësor, shkollë 
publike, universitet, etj.)
Ndërmarrje publike në sektorin publik
Organizatë lokale e shoqërisë civile
Organizatë ndërkombëtare e shoqërisë civile
Një tjetër organizëm ndërkombëtar (BE, OKB, Agjenci e OKB-së, ambasadë e huaj, etj.)
Tjeter

Prej sa kohësh punoni në pozitën aktuale? 
Four months or less
5-8 muaj
9-11 muaj
1-3 vite
4-10 vite
11+ vite

Cila prej alternativave të mëposhtme reflekton më mirë pozitën tuaj aktuale? 
Post fillestar (për shembull asistent, punonjës)
Post i mesëm (për shembull kordinator)
Post i lartë (për shembull, menaxher, drejtor)
I vetëpunësuar
Tjeter

COVID 19

Që nga viti 2018, a ju është mohuar ndonjëherë e drejta për t’u punësuar për 
ndonjë nga arsyet e mëposhtme ?
Kur kam qenë i/e sëmurë me COVID-19
Kur një anëtar tjetër i shtëpisë ishte i/e sëmurë me COVID-19
Kur isha i/e sëmurë për arsye tjetër
Për arsye personale (p.sh, rast vdekje në familje)
Për festat kombëtare
Për pushime/pushime vjetore
Asnjëra më lartë
Tjeter

Si rezultat i COVID-19, a e keni humbur punën? 
Po
Jo
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Për çfarë arsye? 
Shkarkimet e përgjithshme e të gjithë punëtorëve
Nuk kisha kontratë, kështu që punëdhënësi kërkoi që të ndërpresë punën
Kontrata ime e punës nuk u vazhdua
Duhej të kujdesesha për fëmijët e mi dhe punëdhënësi më bëri presion për të lënë punën
Unë isha grua
Tjeter

Gjatë COVID-19, për sa kohë nuk po punonit në shtëpi ose në vendin tuajtë 
punës sepse vendi juaj i punës ishte i mbyllur për shkak të izolimit ose masave 
të tjera? 
0 ditë (vendi i punës nuk është mbyllur kurrë)
1-7 ditë
8-15 ditë
16-30 ditë
30+ ditë
Nuk vlenë për mua

Gjatë kësaj periudhe si jeni dëmshpërblyer, nëse jeni? 
Nuk jam paguar
U pagova me pagë të reduktuar
U pagova me pagë aktuale
Nuk vlenë për mua

Që nga izolimi për shkak të pandemisë COVID-19, a ju është lejuar të punoni 
nga shtëpia? 
Po
Jo

Gjatë COVID-19, me cilat sfida jeni përballur me balancimin e jetës tuaj 
personale dhe punës, nëse ka? 
Jam kujdesur për personat që kishin COVID-19 ose sëmundje të tjera në familjen time
Jam kujdesur për fëmijët (p.sh, gjatë mbylljes së shkollave dhe çerdheve)
Jam kujdesur për personat me aftësi të kufizuara
Jam kujdesur për personat më të moshuar
Kam jetuar dhe punuar në një hapësirë të vogël me të tjerët
Nuk kam pasur pajisje të mjaftueshme elektronike në familjen time për nevojat e të 
gjithëve
Nuk ka pasur internet të mjaftueshëm për nevojat e gjithsecilit
Vështirësi në përqendrim
Dhunë psikologjike në shtëpi
Dhunë fizike në shtëpi
Vështirësitë e tilla si shkëputja nga rrjeti dhe shkyçja (si ato për shkak të presionit të 
punës)
Stres
Qasje në transport të sigurt për të shkuar/kthyer nga puna
Nuk u përballa me ndonjë sfidë
Tjeter
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A keni qenë të infektuar me COVID-19? 
Po
Jo

A jeni lejuar të merrni pushim nga puna kur kishit COVID-19? 
Po
Jo

Sa ditë keni marrë pushim në rastin e infektimit me COVID-19? 

Si e trajtoi punëdhënësi juaj pushimin tuaj në lidhje me COVID-19?
Ju lutem zgjidhni te tera ato qe vlejne:
Pushim mjekësor i paguar plotësisht
Pushim mjekësor i paguar pjesërisht
Pushim mjekësor pa pagesë
Është shfrytëzuar pushimi vjetor
Nuk e di
Tjeter

A ka siguruar punëdhënësi juaj dorëza, maska, dezinfektues dhe masa të tjera 
mbrojtëse kundër COVID-19? 
Po, gjithmonë
Po, ndonjëherë
Jo
Nuk vlenë për mua pasi nuk po punoja

Si rezultat i COVID-19, a e uli pagën punëdhënësi juaj? 
Po
Jo

Nga masat lehtësuese të Qeverisë në lidhje me COVID-19, a ju është refuzuar 
e drejta për ndonjë nga opsionet më poshtë ?
Nuk vlenë për mua: Unë nuk jam kualifikuar për ndonjë shërbim
Leje me pagesë për një prind të një fëmije 10 vjeç e poshtë
Subvencionimi i kontributeve ose pagave për punonjësit (punëdhënësi ka marrë, por NUK 
ju ka paguar)
Mbështetje financiare për të vetëpunësuarit e prekur nga kriza (për shembull zejtarët e 
vetëpunësuar)
Kompensimi monetar nga Agjencia e Punësimit për qytetarët që kanë humbur vendin e 
punës
Tjeter

KONTRATAT DHE PAGESA

Që prej vitit 2018, a ju është kërkuar ndonjëherë të punoni në mënyrë të 
rregullt pa një kontratë? 
Po
Jo
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A keni aktualisht kontratë? 
Po
Jo

Cila është kohëzgjatja e kontratës tuaj aktuale (ose e kontratës së fundit që 
kishit) në muaj? nths? 
Tre muaj ose më pak
4-6 muaj
7-12 muaj
1-3 vite
4 ose më shumë vite
E papërcaktuar
Unë kurrë nuk kam pasur një kontratë

Në vendin tuaj të punës, kush priret të ketë kontrata më të gjata? 
Gratë
Burrat
Është e njëjtë për të dy gjinitë
Nuk aplikohet (vetëm burrat ose vetëm gratë punojnë këtu)
Nuk e di

Që prej vitit 2018, a ju është kërkuar ndonjëherë të nënshkruani një kontratë 
punësimi pa u lejuar të lexoni dhe kuptoni termat e kontratës para se ta 
nënshkruani? 
Po
Jo

Mesatarisht, sa orë në javë punoni zakonisht?
1-20
21-40
41-60
Më shumë se 61

Aktualisht, çfarë page merrni ju çdo muaj (neto në euro)? 
Më pak se 12 000 denarë
12 0001 до 15 000 denarë
15 001 до 20 000 denarë
20 001 до 25 000 denarë
25 001 до 30 000 denarë
30 001 до 35 000 denarë
35 001 до 40 000 denarë
Më shumë se 40 000 denarë

A i deklaron punëdhënësi juaj autoriteteve shtetërore pagën reale që keni 
marrë? 
Po
Jo, punëdhënësi im i thotë autoriteteve diçka tjetër
Nuk e di
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A ju ka kërkuar ndonjëherë punëdhënësi të ktheni një pjesë të pagës tuaj tek 
punëdhënësi? 
Po
Jo
Tjeter

Zakonisht, si jeni kompensuar për punë jashtë orarit? 
Unë nuk marr asgjë shtesë (përtej pagës time të rregullt mujore)
Kompensohem për kohën shtesë të punuar me të njëjtën normë si paga ime e zakonshme
Kompensohem për kohën shtesë të punuar me një normë më të lartë se paga ime e 
zakonshme
E kam kompensuar me ditë pushimi
Nuk aplikohet: Unë kurrë nuk punoj jashtë orarit

Në punën tuaj, a keni të drejtë për ndonjë nga përfitimet e mëposhtme? Ju 
lutemi zgjidhni të gjitha ato që vlejnë.
Sigurimin shëndetësor
Sigurimet shoqërore / pensionet e paguara nga punëdhënësi
Asnjërën nga këto

PIKËPAMJET TUAJA

A është e paligjshme në vendin tuaj të diskriminosh dikë në vendin e punës 
për shkak të gjinisë? 
Po
Jo
Nuk e di

Nëse ndodh, ky rast diskriminimi në vendin e punës duhet të raportohet tek 
(ju lutem shënoni të gjitha alternativat e sakta): 
Punëdhënësi
Inspektorati i Punës
Institucioni i Avokatit të Popullit
Organet policore
Asnjëra më lartë
Nuk e di

PUNËSIMI
Tani kemi disa pyetje rreth përvojave tuaja me procesin e punësimit.

Sa herë keni qenë në një intervistë pune që prej vitit 2018?
Asnjëherë
Një herë
2-5 herë
Më tepër se 5 herë
Nuk e mbaj mend
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Që prej vitit 2018, në një intervistë punë, a ju janë bërë ndonjëherë pyetje 
rreth: 

Po Jo
Statusi juaj martesor ose planet e martesësl
Nëse keni ose planifikoni të keni fëmijë
Provë mjekësore që nuk jeni shtatzënë
Orientimi juaj seksual dhe / ose identiteti juaj gjinor
Informacione tjera që nuk kanë lidhje me aftësitë, arsimin dhe
punën tuaj që sipas jush ishte e papërshtatshme

Që prej vitit 2018, në një intervistë punë, a ju janë bërë ndonjëherë pyetje 
rreth: n asked questions concerning: 

Po Jo
Statusi juaj martesor ose planet e martesësl
Nëse keni ose planifikoni të keni fëmijë
Orientimi juaj seksual dhe / ose identiteti juaj gjinor
Informacione tjera që nuk kanë lidhje me aftësitë, arsimin dhe punën tuaj 
që sipas jush
ishte e papërshtatshme

Që prej vitit 2018, sipas mendimit tuaj, a ka ndodhur që nuk e keni fituar një 
vend punë për një nga arsyet e mëposhtme: 

Po Jo
Jeni grua
Keni qenë shtatzënë
Ju keni fëmijë ose po planifikoni të bëni
Përkatësia juaj etnike
Mosha juaj
Pamja juaj
Preferenca juaj politike
Feja juaj
Vendi juaj i banimit (për shembull, rurale)
Orientimi juaj seksual dhe / ose identiteti juaj gjinor
Kritere tjera që nuk kanë lidhje me aftësitë dhe punën

Që prej vitit 2018, sipas mendimit tuaj, a ka ndodhur që nuk e keni fituar një 
vend punë për një nga arsyet e mëposhtme: 

Po Jo
Jeni burrë
Jeni duke pritur një fëmijë
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Po Jo
Ju keni fëmijë/Ju treguat se po planifikoni të keni fëmijë
Moshës tuaj
Pamjes tuaj
Preferenca juaj politike
Feja juaj
Vendi juaj i banimit (për shembull, rurale)
Orientimi juaj seksual dhe / ose identiteti juaj gjinor
Kritere tjera që nuk kanë lidhje me aftësitë dhe punën

TRAJNIMI DHE NGRITJA NË DETYRË
Të gjitha pyetjet i përkasin periudhës që prej vitit 2018, përveç rasteve kur thuhet 
ndryshe në pyetje.

A ju ka ndodhur të mos konsideroheni për ngritje në detyrë për një nga arsyet 
e mëposhtme? 
New answer option
Gjinia juaj (për shembull ju është thënë se ky nuk është një vend pune për gra/burra)
Për shkak se ju keni qenë shtatzënë
Për shkak se ju keni fëmijë ose po planifikoni të bëni fëmijë
Përkatësia etnike
Orientimi seksual
Mosha juaj
Përkatësia fetare
Vendbanimi juaj (për shembull rural)
Nuk e di
Asnjë nga të mësipërmet nuk më ka ndodhur
Tjeter

KUSHTET E PUNËS

A mendoni se shëndeti apo siguria juaj është në rrezik për shkak të punës 
tuaj? 
Po
Jo

Për cilat arsye ndiheni të rrezikuar? Ju lutemi zgjedhni të gjitha ato që vlejnë.
COVID-19
Cilësia e keqe e ajrit
Kimikate të rrezikshme
Ngritja e objekteve të rënda
Nuk lejohet përdorimi i tualetit
Tjeter
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SHTATZANIA DHE PUSHIMI I LEHONISË

Që prej vitit 2018, a keni qenë ndonjëherë shtatzënë në kohën që keni qenë e 
punësuar? 
Po
Jo
Unë jam aktualisht shtatzënë por nuk kam marrë ende pushimin e lehonisë

A ju ka ndodhur ndonjëherë të mos paguheni, apo të mos merrni përfitime 
shtetërore gjatë pushimit të lehonisë? 
Po
Jo

A jeni kthyer në vendin e mëparshëm të punës pas pushimit më të fundit të 
lehonisë?nt maternity leave?
Po
Jo
Jam ende në pushim të lehonisë

Përse jo? 
Nuk dua të punoj më
Kam filluar një punë të re
Punëdhënësi e përfundoi kontratën me mua/më pushoi nga puna
Kontrata ime skadoi ndërkohë që isha në pushim të lehonisë
Punëdhënësi vendosi të punësojë zëvendësuesin/en tim/e
Nuk ka kush të kujdeset për fëmijët e mi dhe shërbimet e kujdesit ndaj fëmijës janë 
shumë të shtrenjta
Nuk mund të gjeja punë
Për shkak të një sëmundjeje apo dëmtimi
Tjeter

A ju ka ushtruar presion ndonjë punëdhënës që të ktheheni në punë më herët 
nga sa kishit planifikuar kohëzgjatjen e pushimit të lehonisë? 
Po
Jo

Kur u kthyet në punë a kishit:
Më tepër përgjegjësi
Më pak përgjegjësi
Të njëjtat përgjegjësi

A kishit: 
Pagë më të lartë
Pagë më të ulët
Të njëjtën pagë

A kishit: 
Më tepër orë pune
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Më pak orë pune
Të njëjtat orë pune

Kur u kthyet u: 
Trajtuat njësoj
Trajtuat ndryshe nga kolegët tuaj apo shefi për shkak se ishit në pushim të lehonisë

PUSHIMI I ATËSISË

A ju jep punëdhënësi pushim atësie? 
Po, pushim të paguar atësie
Po, pushim të papaguar atësie
Jo
Nuk e di

Që prej vitit 2018, a keni pasur një fëmijë të porsalindur kur jeni punësuar?
Po
Jo

Sa ditë pushim ju ka dhënë punëdhënësi? 

Kur u kthyet nga pushimi, u: 
Trajtuat njësoj
Trajtuar ndryshe nga kolegët tuaj ose shefi për shkak se ishit në pushim

A mendoni se burrat duhet të kenë periudhë më të gjatë të pushimit të atësisë 
të paguar? 
Po
Jo
Nuk e di

NGACMIMI SEKSUAL NË VENDIN E PUNËS

Më poshtë është një listë e situatave që reflektojnë sjellje të caktuara. Ju 
lutem tregoni nëse ndonjëherë ju ka ndodhur juve në punë. Identiteti juaj do 
të mbetet anonim. 

Po, kjo më ka
ndodhur më
tepër se një
herë.

Po, kjo më ka
ndodhur një
herë

Jo, kjo nuk
më ka
ndodhur
asnjëherë.

Përdorimi i gjesteve apo zhurmave 
seksuale
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Po, kjo më ka
ndodhur më
tepër se një
herë.

Po, kjo më ka
ndodhur një
herë

Jo, kjo nuk
më ka
ndodhur
asnjëherë.

Dërgimi i e-mail-ve apo mesazheve 
me natyrë seksuale (përfshirë edhe 
pas orarit të punës)
Prekja e qëllimshme e pjesëve trupore 
(duart, shpatullat,
kurrizin, etj.) në një situatë në të cilën 
prekja është e
panevojshme
Një koleg apo epror që i propozon 
marrëdhënie
seksuale një kolegu
Një koleg apo epror që detyron një 
tjetër koleg të kryejë
marrëdhënie seksuale me dikë

Personat që e bënë këtë ishin: 
Gra
Burra
Të dyja

Personat që e bënë këtë ishin (klikoni të gjithë alternativat e sakta): 
Në një pozitë më të ulët se ju
Në një pozitë të barabartë me ju
Në një pozitë më të lartë se ju

Kujt i keni treguar? 
Askujt
Një miku, një të njohuri
Një anëtari të familjes
Një kolegu
Menaxherit
Policisë
Një udhëheqësi fetar
OSHC që ofron ndihmë juridike
Një personi me pozitë zyrtare të një mekanizmi raportues në vendin e punës
Tjeter

Për cilat arsye vendosët të mos i tregoni dikujt për këtë situatë? Ju lutem 
klikoni të gjithë alternativat e sakta. 
Më ka ardhur turp
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Kam frikë se humbas punën
Nuk doja
Mendoj se jam kujdesur vetë
Tjeter

SINDIKATAT

A ekzistojnë sindikatat në vendin (shtetin) tuaj, të cilat mund të përfaqësojnë 
interesat tuaja? 
Ju lutem zgjidhni vetem njeren nga:
Po
Jo
Nuk e di

A jeni anëtar/e i/e ndonjë sindikate? 
Po
Jo

Sa mirë mendoni se i përfaqësojnë sindikatat interesat tuaja? 
Shumë mirë
Mirë
Deri diku mirë
Keq
Shumë keq

REFLEKTIME TË PËRGJITHSHME

Shumë prej veprimeve për të cilat kemi pyetur në këtë pyetësor deri tani mund 
të konsiderohen forma të diskriminimit. Duke marrë parasysh këtë, a do të 
thonit se jeni trajtuar ndryshe (jeni diskriminuar) pasi jeni grua? 
Po
Jo

Shumë prej veprimeve për të cilat kemi pyetur në këtë pyetësor deri tani mund 
të konsiderohen forma të diskriminimit. Duke marrë parasysh këtë, a do të 
thonit se jeni trajtuar ndryshe (jeni diskriminuar) pasi jeni burrë? 
Po
Jo

A keni ndonjë koment, rrëfim ose shembull që do të dëshironit ta ndani me ne, 
përfshirë edhe rastet e diskriminimit që mund ti kenë ndodhur dikujt që ju e 
njihni? Ju lutem na tregoni më detajisht.

Ju lutem, a mund të përshkruani në detaje ndonjë përvojë që keni pasur me 
diskriminimin në vendin e punës që prej vitit 2018? Do ta vlerësonim çdo 
informacion që mund të ndani me ne. Identiteti juaj do të mbetet anonim. 
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Në cilin sektor keni qenë duke punuar kur kjo ngjarje ka ndodhur? 
Në sektorin privat (biznes, duke përfshirë një biznes apo fermë familjare)
Qeveri (duke përfshirë ministri, bashki (komunë), institucion shëndetësor, shkollë publike, 
universitet, etj.)
Organizatë lokale e shoqërisë civile
Organizatë ndërkombëtare e shoqërisë civile
Një tjetër organizëm ndërkombëtar (BE, OKB, Agjenci e OKB-së, ambasadë e huaj, etj.)
Tjeter

Me cilin institucion keni qenë në kontakt rreth asaj që ju ka ndodhur? 
Asnjë institucion
Inspektoratin e Punës
Policinë
Gjyktatat
Prokurorinë
Ombudsman
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
OSHC që ofron ndihmë juridike
Avokat
Tjeter

Çfarë ndodhi pasi raportuat një rast diskriminimi në autoritetet përkatëse? 
Ata nuk e morën parasysh rastin tim
Më dëgjuan, por nuk mund të bënin asgjë
Më dëgjuan dhe u përpoqën të më ndihmonin
Më ndihmuan shumë dhe më ndihmuan që të ngre padinë
Tjeter

A jeni përfshirë në ndonjë çështje gjyqësore që lidhet me diskriminimin në 
vendin e punës? 
Po
Jo
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INTERVISTA PASUESE

Ekipi hulumtues, përgjatë vjeshtës, mund të zhvillojë një sërë 
intervistashpasuese me pjesëmarrës të pyetësorit. Intervista do të zgjasë 
rreth një orë. Identiteti juaj do të mbahet i fshehtë dhe informatat do të 
mbrohen. Një intervistë e tillë do të na ndihmonte tej mase që të kuptojmë 
çfarë ka ndodhur dhe potencialisht të ju ndihmojmë ju apo persona të tjerë në 
situata të ngjashme në të ardhmen. A do të ishit të gatshëm të merrnit pjesë 
në një intervistë pasuese? 
Po
Jo

Ju lutem vendosni adresën e e-mail dhe numrin e telefonit që të kemi mundësi 
t’ju kontaktojmë. Ky informacion do të mbetet konfidencial.
Telefoni
E-mail

Faleminderit për kohën dhe kontributin tuaj për këtë hulumtim të rëndësishëm.
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