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Më të barabarta,  
në krahasim me të 
kaluarën     
Si më parë nuk është, gjithsesi, por 
 pa dyshim duhet të ketë përmirësim 
edhe tani.“ 

Kohët e fundit gjërat ndryshojnë, siç 
thanë të tjerët, ka shumë të reja për ta 
filluar angazhimin për të qenë  të pak-
tën pjesërisht të barabarta me burrat...“ 

Edhe në Tetovë është e njëjta situatë 
– ka disa që janë më shumë tradicio-
nale, shkon në restorant me burrë 
dhe nuk mundesh të bësh porosi “ për 
gruan –thotë burri këtë dhe këtë p.sh 
“(e qeshur). Pse nuk të ka hije ti thush 
kamarjerit unë dua këtë dhe këtë? Çfarë 
ka ai në emër tim të porosisi ?”

KUSHTET EKONOMIKO–SOCIALE PËR GRATË E RAJONI T TË 
POLLOGUT     
Rajoni i  Pollogut ka indeks ekonomiko – social  më të vogël  për zhvillim. 
Rreth 70% e popullsisë në rajonin e Pollogut jeton në zona rurale, dhe 
pjesa më e madhe e ekonomive familjare, 73,7% jetojnë nga bujqësia. Ky 
rajon ka përqindje më të madhe të popullsisë që pranojnë ndihma sociale 
(37% e popullsisë në vitin 2011). 

Gjëndja e grave në zonat rurale   

Mesatarisht, në më pak se 6 % të familjeve në Maqedoni, gratë janë pronare 
të tokave bujqësore ose të  shtëpive. Tre nga katër gra në zonat rurale janë 
të papunësuara. Nivelet më të larta të papunësisë shfaqen tek gratë e reja 
të zonave rurale (59% tek gratë e moshës 20-24 vjeçe, dhe 43% tek grupet 
e grave të moshës 25-29 vjeç).

20% e grave ekonomikisht joaktive punojnë në bujqësi, por nuk janë 
të paguara për këtë punë. Gratë që merren me bujqësi, munden t’i 
shfrytëzojnë shtesat financijare për nëna vetëm nëse janë të regjistruara 
dhe në mënyrë aktive merren me aktivitet bujqësor dhe janë të siguruara 
në sigurimet shoqërore. 

Barazia gjinore në gjysëm të rrugës ?  

0,
0%

14
,5

%

0,
0%

11
,6

%

33
,3

%

29
,0

%

45
,8

%

23
,2

%

20
,8

%

21
,7

%

7,
6%

12
,5

%

6,
3%

16
,5

%

36
,7

% 39
,8

%

38
,0

%

23
,3

%

11
,6

%

8,
0%

1 2 3  4 5 1 2 3  4 5

Meshkuj Femra

Përkatësia etnike Maqedonas

Përkatësia etnike Shqiptarë

Vlera mesatare e notave është  
rreth  (3,21)

Më kritik në notën për barazi janë 
burrat shqiptarë    

Vlerë  mesatare më të ulët në 
nota kanë  të anketuarit që nuk 

kanë mbaruar shkollë fillore/8-të 
vjeçare (2, 61) dhe ato me shkollë 

fillore/8-të vjeçare  (2,74)

Notimi për barazinë e burrave dhe grave në rethinën

PROMOVIMI I  
BARAZISË GJINORE NË   
RAJONIN E POLLOGUT



PËRDITSHMËRI E MBINGARKUAR – MUNDËSI TË KUFIZUARA   
Gratë janë nëna…

Mirë, egzistojnë ende mendime se 

gruaja  duhet të qëndrojë në shtëpi, ta 

rruajë shtëpinë, të jetë nënë amvise.“

Edhe të sjellë para në shtëpi  (qesh).“       

Gjithçka bëjmë ne në shtëpi, kush 

punon – punon dhe në shtëpi, edhe 

pastron, edhe për fëmijët kujdeset.“

 

Po, por mundet edhe gjithçka të bëhet.“

Po, mundesh edhe supermen të jesh   

(qesh)…“

 

Superwomen tani  (të qeshura).“

Dhe superheroina! 

Dhe amvise...

Kush kujdeset më shumë për fëmijët në familjen tuaj?

64,00%

26,00%

1,00%

8,00%

1,00%

  Nëna
 Babai
 Gjyshja
 Gjyshi
 Njësoj të dy 

prindërit

Kush kujdeset më shumë për punët e përditshme shtëpiake?
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ÇFARË SIGUROJNË AUTORITETET VENDORE/PUSHTETI LOKAL
Shërbime komunale bazë               

Shërbimet komunale (ujë, energji elektrike, kanalizim, ndriçim) nuk janë lehtë-
sisht në dispozicion për57,6 %  të banorëve të Bogovinjës, 50 % të Brvenicës, 
43,8 %  të Tearcës , 33,3 % të Zhelinës dhe  11 % të Vrapçishtës. 

A keni mundësi të shfrytëzoni transport publik në komunën tuaj?

  Jo, s’ka shërbim të tillë
 Po, kam qasje të lehtë
 Po, por nuk kam qasje të lehtë 

66%

7%

27%

Shërbime sociale, veçanërisht përkujdesje  për fëmijë    

A keni mundësi t›i shfrytëzoni shërbimet e mëposhtme në komunën 
tuaj: Kopësht për fëmijë
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 Po, dhe kam qasje të lehtë
 Po, por nuk kam qasje të lehtë

 Jo, nuk ka shërbim të tillë
 Nuk  e di

Që këtu fillon problemi për gratë e  
zonave rurale, nuk kanë kopshte për  
fëmijë, nuk kanë transport në  shumë  
fshatra, që do të thotë se, nëse ato nuk  
kanë automjet privat, kjo përbën problem 
për të udhëtuar për në vendin e punës.“  

Nuk ka transport publik, vetëm deri në 
Vrutok, deri në Çegranë transporti është 
privat. Ndërkohë që fshatrat tona përreth 
Gostivarit janë shumë të mëdhaja.“

 Nëse unë do të shkoj në Fakultet duhet të 
shkoj me fugon dhe ska transport të rreg-
ullt, nuk ka orar  të definuar për transport 
ose diçka tjetër.“ 

Duhet të udhëtoj me fëmijën çdo ditë nga 
15 km, 15 në një drejtim dhe 15 në drejtimin 
tjeter, për ta  çuar në kopësht  dhe për të 
shkuar në punë.   Për këtë arësye, fëmija im 
rritet vetëm me gjyshen, gjyshin, babanë 
dhe me kë jo, gjithë dita është organizim 
për fëmijën, kush do ta mbajë që unë të 
mundem të shkoj në punë.”

Po, po, pse t’a presi burrin të shkojë në treg 
ose në qytet?” 
 
Në Zhelinë nuk ka asgjë, as kopësht për 
fëmijë, as objekt për persona me aftësi të 
kufizuara dhe me nevoja të veçanta, as për 
të moshuar, vetëm shkollë fillore, ndërkohë  
që komuna është aq e madhe.“

Krahas kësaj duhet të hapen vende të reja 
pune, kopshte fëmijësh duhet të hapen 
për t’i mbajtur dikush ato fëmijë.  Ja, p.sh. 
në Gostivar ku punoj në spital, e shoh dhe 
e ndjej që gratë/ nëna  ankohen se skanë 
ku t’i lenë fëmijët e tyre, në kopshte numri 
është i kufizuar (po, po, - e konfirmojnë disa 
pjesëmarëse), presin për një kohë të gjatë.“

Ja, një problem del këtu. Të përmirësohen 
kushtet. Ka edhe kopshte private, por ne 
nuk kemi mjete financijare ( kapital dhe bux-
het). Ku mundet një nënë e papunësuar, ajo 
ska të ardhuara personale, e mban i shoqi 
ose edhe më keq, edhe ai nuk punon.“



REKOMANDIME
	Edukim dhe fuqizim i kapaciteteve të administratës së komunës për përfshirjen e 

perispektivës gjinore në proçeset e krijimit të politikave dhe në planifikimin e buxhetit 
në komunë;

	Programe për edukim dhe ngritje të vetëdijes për njohje të pabarazisë gjinore në 
jetën shoqërore dhe efekteve/pasojave nga kjo pabarazi mbi zhvillimin e përgjithshëm 
ekonomik dhe social në rajon;

	Inisijativa të organizatave joqeveritare për përfaqësimin e nevojave specifike të grave 
në realizimin e të drejtës për shërbime sociale dhe për qasje ndaj infrastrukturës bazë;    

	Prioritizim i  projekteve për sigurimin e shërbimeve bazë për popullatën e zonave rura-
le dhe grupeve të marginalizuara;  

	Futje në përdorim të masave speciale që do të mundësojnë  qasje më të lehtë tek shër-
bimet sociale bazë për gratë e zonave rurale dhe grupeve të marginalizuara;     

	Rrjetëzim dhe bashkëpunim të sektorit qytetar dhe institucioneve lokale në programe  
për promovimin e barazisë gjinore, si për shembull: për atësinë dhe shpërndarjen e 
barabartë të obligimeve shtëpijake.      

KONKLUZIONE
	Qasja ndaj kushteve bazë infrastrukturore dhe shërbimeve sociale në të gjithë rajonin 

është e kufizuar për një numër të madh të qytetarëve, veçanërisht për gratë e zonave 
të populluara rurale. Një numër i madh i grave kanë qasje të kufizuar ndaj transportit 
publik, institucioneve/ objekteve  për përkujdesje të fëmijëve, personave të moshuar 
dhe personave me nevoja të veçanta;

	Komunat nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm për të mundësuar kushte dhe qasje për 
të gjithë qytetarët ndaj infrastrukturës bazë dhe shërbimeve sociale. Në politikat e 
komunave mungon njohja e perispektivës gjinore gjatë krijimit të politikave dhe pri-
oriteteve të lidhura me infrastrukturën dhe shërbimet sociale;   

	Qasja e kufizuar ndaj shërbimeve sociale reflektohet mbi gratë duke i vënë në një pozi-
cion më  të pafavorshëm se sa burrat sepse, siç e vërtetojnë edhe të dhënat, ato, në më 
të shumtën e rasteve  i marrin përsipër obligimet për kujdesin ndaj shtëpisë, fëmijëve, 
personave të moshuar dhe personave me nevoja të veçanta në kuadër të familjes. Qas-
ja e kufizuar ndaj shërbimeve sociale reflektohet  edhe në aspektet ekonomike të jetës 
së grave. Gratë të cilat nuk kanë qasje ndaj shërbimeve sociale, ndeshen plus edhe me 
problem gjatë kërkimit punë, edukimit dhe riedukimit, përfshirjes në jetën publike dhe 
në përgjithësi në jetën sociale në komunitet; 

	Të dhënat për vlerësimin e gjëndjes së barazisë gjinore dhe përpjekjeve  të dobëta 
për t’u përballur me stereotipet gjinore, tregojnë se egziston mosnjohja e pabarazisë 
gjinore si  një  çështje e rëndësishme shoqërore.

Ky publikim është përgaditur me ndihmën e Unionit Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është përg-
jegjësi vetëm e Akcija Zdruzhenska dhe në asnjë mënyrë nuk reflekton opinionin e Unionit Evropian.

Projekti është i  financuar 
nga  Bashkimi Europian

Projekti  është implementuar nga Akcija 
Zdruzhenska Shkup dhe Instituti për  
zhvillim të komunitetit Tetovë  

Projekt: “Barazia dhe Përfaqësimi Gjinor Përtej Kufijve”


