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Statistikat gjinore nuk janë thjesht të dhëna të ndara sipas gjinisë. Ato janë një lloj statistikash që 
pasqyrojnë dallimet dhe pabarazitë në situatën e grave dhe burrave, ose vajzave dhe djemve, në të gjitha 
fushat e jetës..1 Platforma e Pekinit për Veprim (PPpV), e miratuar në Konferencën e Katërt Botërore për 
Gratë në 1995, pranon se në shumë fusha, mungesa e të dhënave statistikore të ndara sipas seksit errëson 
natyrën dhe shtrirjen e pabarazive gjinore. Prandaj, PPpV e Pekinit përfshin një angazhim specifik për 
shërbimet statistikore kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, dhe agjencitë qeveritare përkatëse, për 
të siguruar që statistikat që lidhen me individët të mblidhen, analizohen dhe paraqiten sipas gjinisë dhe 
moshës dhe se ato pasqyrojnë problemet, çështjet dhe pyetje që lidhen me gratë dhe burrat2 

Komiteti i OKB-së për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave ka përshkruar në mënyrë të përsëritur rolin 
thelbësor të statistikave gjinore për të ndriçuar barrierat e fshehura dhe format e diskriminimit, në fusha 
të tilla si dhuna me bazë gjinore, kontributet e grave në punën e papaguar në familje dhe përkujdesje, 
ndikimet gjinore të ndryshimi i klimës dhe pasojat specifike gjinore të pandemisë COVID-19 tek gratë dhe 
burrat, për shembull.3 Për më tepër, Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave rekomandon që 
ndarja sipas gjinisë është vetëm një pikënisje, statistikat gjinore në mënyrë ideale duhet gjithashtu të 
ndahen sipas moshës, paaftësisë, përkatësisë etnike dhe vendndodhjes gjeografike (urbane/rurale), ndër 
karakteristikat e tjera.

Statistikat gjinore janë gjithashtu një mjet thelbësor për integrimin gjinor në nivel kombëtar, sepse 
ato theksojnë hendeqet kritike në mënyrë që të mund të zhvillohen strategji, politika dhe programe të 
përgjegjshme gjinore që do të përmirësojnë jetën e grave dhe burrave, vajzave dhe djemve. Statistikat 
gjinore janë baza për analizën dhe hulumtimin gjinor pasi ato ofrojnë dëshmi sasiore që nevojiten për 
të vlerësuar hendeqet gjinore, “për të kuptuar ndërlidhjet ndërmjet faktorëve kulturorë, socialë dhe 
ekonomikë që janë në bazë të pabarazisë gjinore dhe dinamikës së tyre me kalimin e kohës. dhe për të 
vlerësuar implikimet e qasjeit të pabarabartë të grave dhe burrave në mundësitë sociale dhe ekonomike”.4 

Statistikat gjinore shërbejnë për qëllime informative dhe ndërgjegjësuese. Duke shpërndarë statistika 
gjinore, zyrat kombëtare të statistikave informojnë publikun dhe median rreth çështjeve kryesore, 
boshllëqeve dhe fushave për përmirësim në lidhje me barazinë gjinore. Ata inkurajojnë debatin publik 
dhe nxisin ndryshimin në shoqëri. Analiza dhe shpërndarja e statistikave gjinore në një audiencë të 
madhe është thelbësore për identifikimin e stereotipeve gjinore në lidhje me rolet e grave dhe burrave 
dhe kontributin e tyre në shoqëri. Të dhënat ofrojnë dëshmi se si stereotipet gjinore mund të pengojnë 
gratë ose burrat, dhe ky është hapi i parë në promovimin e ekuilibrit gjinor në shpërndarjen e roleve 
brenda familjes, në vendin e punës dhe në vendimmarrje.

1 Kombet e Bashkuara (2006) Gratë e Botës 2005: Progresi në Statistikat, Departamenti i Çështjeve Ekonomike dhe Sociale, 
Divizioni i Statistikave, Nju Jork. Në dispozicion në: https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005_
pub/English/WW2005_text_complete_BW.pdf.

2 Platforma e Pekinit për Veprim (1995), Neni 206.
3 https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm 
4 Kombet e Bashkuara (2016) Integrimi i perspektivës gjinore në statistika, Departamenti i Çështjeve Ekonomike dhe Sociale, 

Divizioni i Statistikave, Nju Jork. Në dispozicion në: https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-
Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf.

1. HYRJE

https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005_pub/English/WW2005_text_complete_BW.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005_pub/English/WW2005_text_complete_BW.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf
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Gratë dhe burrat në Maqedoninë e Veriut   |   Një portret statistikor i tendencave në barazinë gjinore

1.1 STATISTIKAT GJINORE NË MBËSHTETJE TË AGJENDËS 2030  
DHE PROCESIT TË ANËTARËSIMIT NË BE

Maqedonia e Veriut është plotësisht e përkushtuar ndaj Agjendës së OKB-së 2030 për zhvillim të 
qëndrueshëm dhe procesit të integrimit në Bashkimin Evropian (BE).

Vendi ka krijuar një kuadër të politikave të zhvillimit të qëndrueshëm nëpërmjet masave, aktiviteteve 
dhe udhëzimeve të përcaktuara në Strategjinë Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm 2009-2030 
(SKZHQ)5 Qëllimi i Strategjisë është të sigurojë një kornizë efektive nëpërmjet udhëzimeve praktike për 
sektorin publik dhe privat se si të planifikojnë dhe zbatojnë zhvillim të qëndrueshëm dhe si të inkurajojnë 
rritjen e investimeve vendase dhe të huaja. Pas miratimit të SKZHE-së për vitet 2009-2030, Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut themeloi Këshillin Nacional për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Grupin 
Punues Teknik të Këshillit për Zhvillim të Qëndrueshëm.

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) u vendosën nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve 
të Bashkuara (APKB) në Agjendën e Zhvillimit pas 2015 si korniza e ardhshme e zhvillimit global për të 
pasuar Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit. Objektivi 5 i OZHQ-ve është “Arritja e barazisë gjinore dhe 
fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave” dhe i referohet në mënyrë specifike arritjes së barazisë gjinore duke 
futur masa për arritjen e 9 qëllimeve specifike për avancimin e pozitës së gruas në botë.

Kombet e Bashkuara në Maqedoninë e Veriut e ndihmuan vendin me përshpejtimin e aktiviteteve drejt 
arritjes së OZHQ-ve të përcaktuara në Agjendën 2030 përmes identifikimit të prioriteteve strategjike 
brenda dokumentit të saj kyç, Partneritetit për Zhvillim të Qëndrueshëm 2016-2020 (PZHQ).6 Në vitin 
2018, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut riafirmoi përkushtimin e saj për zbatimin e Agjendës 
2030 duke identifikuar pesë OZHQ me prioritet (1, 4, 8, 13 dhe 16), bazuar në prioritetet e përcaktuara 
në Programin e Qeverisë për 2017-2020. Një vlerësim i shpejtë i integruar7 i kryer në vitin 2020 arriti në 
përfundimin se 83% e planifikimit kombëtar të zhvillimit strategjik është në përputhje me OZHQ-të. Në 
vitin 2020, vendi paraqiti Pasqyrën e saj Kombëtare Vullnetare (PKV).8) Në vitin 2020, u miratua Korniza 
e Bashkëpunimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara për 2021–2025 (KBZHQ)9. 
KBZHQ pason PZHQ 2016-2020 dhe është në përputhje me prioritetet kombëtare të zhvillimit të vendit, 
angazhimet e tij ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore dhe Agjendën 2030.

5 MPPE, Qeveria e Republikës së Maqedonisë (2010) Strategjia Kombëtare për Zhvillim të Qëndrueshëm 2009-2030.  
Në dispozicion në: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/strategii/MZHSPP/nacionalna-strategija-za-odrzliv-
razvoj-vo-rsm.pdf 

6 Ekipi i Kombeve të Bashkuara për Vendin (2016) Partneriteti për Zhvillim të Qëndrueshëm, Strategjia e OKB-së 2016-2020. 
Në dispozicion në: https://unece.org/fileadmin/DAM/operact/Technical_Cooperation/Delivering_as_One/UNDAF_country_
files/UNDAF_files_2015-2020/Macedonia-UNDAF-2016-2020.pdf 

7  UNDP (2020) North Macedonia Rapid Integrated Assessment, available at: https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/1578Rapid_Integrated_Assesment_North_Macedonia.pdf 

8 Pasqyra vullnetare kombëtare e OKB-së për Maqedoninë e Veriut (2020) UOZHQ.  
Në dispozicion në:  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26388VNR_2020_Macedonia_Report.pdf 

9 Kombet e Bashkuara (2021) Korniza e Bashkëpunimit për Zhvillim të Qëndrueshëm 2021–2025.  
Në dispozicion në: https://northmacedonia.un.org/sites/default/files/2020-11/UN-SDCF-MK_english_signed.pdf 

https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/strategii/MZHSPP/nacionalna-strategija-za-odrzliv-razvoj-vo-rsm.pdf
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/strategii/MZHSPP/nacionalna-strategija-za-odrzliv-razvoj-vo-rsm.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/operact/Technical_Cooperation/Delivering_as_One/UNDAF_country_files/UNDAF_files_2015-2020/Macedonia-UNDAF-2016-2020.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/operact/Technical_Cooperation/Delivering_as_One/UNDAF_country_files/UNDAF_files_2015-2020/Macedonia-UNDAF-2016-2020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1578Rapid_Integrated_Assesment_North_Macedonia.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1578Rapid_Integrated_Assesment_North_Macedonia.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26388VNR_2020_Macedonia_Report.pdf
https://northmacedonia.un.org/sites/default/files/2020-11/UN-SDCF-MK_english_signed.pdf
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1. Hyrje

Monitorimi është një komponent në aktivitetet e vizionit të Axhendës 2030, si në nivel global ashtu 
edhe në BE, duke arritur progresin kombëtar të bëhet objektivave të OZHQ. Korniza globale e treguesve 
për OZHQ-të, e zhvilluar nga Grupi Ndër-Agjencior dhe i Ekspertëve për Treguesit e OZHQ (IAEG-OZHQ), 
përfshin 231 tregues unikë.10 Treguesit e OZHQ duhet të ndahen sipas gjinisë, si dhe karakteristika të tjera, 
të tilla si të ardhurat, mosha, raca, përkatësia etnike, statusi migrues, aftësia e kufizuar dhe vendndodhja 
gjeografike.11 OZHQ 5trajton në mënyrë specifike barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave dhe vajzave, por 
konsideratat gjinore konsiderohen si një fushë prioritare dhe ato prekin pjesën më të madhe të Axhendës 
2030. Kështu, në nivel kombëtar, statistikat gjinore janë thelbësore për monitorimin e progresit drejt 
objektivave të OZHQ dhe për arritjen e vetë qëllimeve.

BE-ja njeh barazinë midis grave dhe burrave si një e drejtë themelore dhe një vlerë e përbashkët evropiane. 
Qasja zyrtare e politikës së BE-së për barazinë gjinore kërkon integrimin gjinor, domethënë integrimin e 
perspektivës gjinore në përgatitjen, hartimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e politikave, masave 
rregullatore dhe programeve të shpenzimeve, me synimin për të promovuar barazinë midis grave. 
dhe burrat dhe luftimi i diskriminimit.12 Statistikat e ndara sipas gjinisë dhe treguesit gjinorë janë një 
pjesë integrale e integrimit gjinor gjatë gjithë ciklit të politikave. Shtetet Anëtare të BE-së dhe vendet e 
Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë mbledhin rregullisht të dhëna të ndara sipas gjinisë dhe përpilojnë 
statistika për qëllime kombëtare dhe të BE-së.

Procesi i anëtarësimit në BE mbështetet në tre shtylla - demokracia dhe institucionet, sundimi i ligjit, duke 
përfshirë të drejtat themelore dhe luftën kundër korrupsionit, dhe zhvillimin ekonomik dhe konkurrencën. 
Acquis e BE-së13është trupi i të drejtave dhe detyrimeve të përbashkëta që janë të detyrueshme për të gjithë 
anëtarët e BE-së, ndërsa vendeve aplikuese u kërkohet të pranojnë acquis përpara se të anëtarësohen në 
BE. BE-ja kërkon që Shtetet Anëtare të prodhojnë statistika të cilësisë së mirë në përputhje me parimet 
e Kodit të Praktikës së Statistikave Evropiane dhe të bazuara në pavarësinë profesionale, paanshmërinë, 
besueshmërinë, transparencën dhe konfidencialitetin.

Prandaj, Republika e Maqedonisë së Veriut, si vend kandidat për në BE, pritet të përmirësojë cilësinë dhe 
disponueshmërinë e të dhënave statistikore gjinore dhe të përmirësojë përdorimin e tyre në zhvillimin 
dhe koordinimin e politikave publike në periudhën e para-anëtarësimit/aderimit. Raporti i Progresit të 
Vendit i Komisionit Evropian 202114 pranon se “mbledhja dhe analiza e duhur e statistikave gjinore kërkon 
rritjen e kapaciteteve të institucioneve përkatëse dhe përmirësimin e koordinimit.” 

10 Divizioni i Statistikave të Kombeve të Bashkuara, Korniza globale e treguesve për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 
dhe objektivat e Axhendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. Në dispozicion në: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/
Global%20Indicator%20Framework%20after%202022%20refinement_Eng.pdf 

11 Asambleja e Përgjithshme e KB (2014), Rezoluta e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme më 29 janar 2014. 
Në dispozicion në: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/11/PDF/N1345511.pdf?OpenElement 

12 Instituti Evropian për Barazi Gjinore, https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
13 EUR-Lex. Në dispozicion në: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:acquis 
14 Raporti i Komisionit Evropian (2021) Maqedonia e Veriut 2021. Në dispozicion në: https://neighbourhood-enlargement.

ec.europa.eu/north-macedonia-report-2021_en

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202022%20refinement_Eng.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202022%20refinement_Eng.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/11/PDF/N1345511.pdf?OpenElement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:acquis
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1.2 STATISTIKAT GJINORE NË MAQEDONINË E VERIUT

Enti Shtetëror i Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut (ESHS) është institucion i pavarur në 
kuadër të administratës shtetërore. ESHS është koordinatori i sistemit statistikor të vendit. Për më tepër, është 
institucioni qeveritar përgjegjës për bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e statistikave, për përcaktimin 
e metodologjive dhe standardeve statistikore, si dhe për sigurimin e mbrojtjes së të dhënave të mbledhura 
nga individë dhe nga persona juridikë. Qëllimi kryesor i ESHS-së është mbledhja, përpunimi dhe shpërndarja 
e të dhënave statistikore për dukuritë demografike, sociale dhe ekonomike në shoqërinë maqedonase.

ESHS koordinon prodhimin e statistikave gjinore në përputhje me Ligjin për Statistikat Shtetërore,15 Ligji 
për mundësi të barabarta të grave dhe burrave,16 Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna ndaj 
Grave dhe Dhuna në Familje,17 dhe ligje tjera relevante. Përgjegjësia e ESHS-së për prodhimin e statistikave 
gjinore rregullohet gjithashtu nga angazhimet ndërkombëtare të ndërmarra nga Maqedonia e Veriut 
duke ratifikuar Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (KEGFDHG), 
nënshkrimin e Platformës së OKB-së të Pekinit për Veprim (BPfA) dhe duke ratifikuar Konventa e Këshillit të 
Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit), 

Edhe pse Ligji për Statistikat Shtetërore nuk përmend qartë gjininë, Ligji për Shanset e Barabarta (neni 
18) detyron të gjitha institucionet, të cilat me ligj janë përgjegjëse për mbledhjen, regjistrimin dhe 
përpunimin e të dhënave statistikore, të prodhojnë të dhëna të ndara sipas gjinisë dhe të dorëzojë të 
dhënat në ESHS. Ligji parasheh edhe gjobë prej 400-600 euro në kundërvlerë në denarë për subjektet 
e përmendura në nenin 18 që nuk mbledhin, regjistrojnë dhe përpunojnë të dhëna statistikore të ndara 
sipas gjinisë dhe që nuk i dorëzojnë në ESHS (neni 42). .

Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2022-202718 identifikon ESHS-në si autoritetin kryesor 
institucional kombëtar kur bëhet fjalë për statistikat gjinore. Qëllimi specifik 1.3 i Strategjisë parasheh 
“Ngritjen e një sistemi efektiv për monitorimin e situatës me barazinë gjinore, në përputhje me standardet 
dhe rekomandimet përkatëse ndërkombëtare” me rezultatin e pritur 1.3.1 “Grumbullimi dhe përditësimi i 
rregullt i të dhënave të ndara gjinore në të gjitha nivelet dhe nga të gjithë aktorët përkatës”.

Sipas Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna ndaj Grave dhe Dhuna në Familje, ESHS është 
përgjegjëse për kryerjen e një ankete kombëtare për dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje. 
Qëllimi i anketës është të ofrojë informacion gjithëpërfshirës mbi prevalencën e formave specifike 
të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje sipas gjinisë, gjinisë, moshës, përkatësisë etnike, 
paaftësisë, vendndodhjes gjeografike të viktimës dhe autorit, dhe informacione të tjera të rëndësishme 
për monitorimin e situata e dhunës ndaj grave.
15 Ligji për Statistikat Shtetërore (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 54/1997, 21/2007, 51/2011, 104/2013, 42/2014, 192/2015, 27/16, 

83/18, 220/18, ). Në dispozicion në https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx 
16 Ligji për mundësi të barabarta të grave dhe burrave (Gazeta Zyrtare e RM nr. 6/12).  

Në dispozicion në http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/ZEM%205%2009%202011%20L.pdf 
17 Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhunës në familje (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut nr. 24/2021).  
Në dispozicion në: https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/1a28a922f364401e94935d4d694b9d75.pdf 

18 Strategjia për Barazinë Gjinore 2022-2027. Në dispozicion në: https://bit.ly/3zuYhtd 

https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx
http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/ZEM%205%2009%202011%20L.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/1a28a922f364401e94935d4d694b9d75.pdf
https://bit.ly/3zuYhtd
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Në përgjithësi, ESHS-ja ka demonstruar përparim në prodhimin dhe shpërndarjen e të dhënave të ndara 
sipas gjinisë, duke mbështetur monitorimin dhe raportimin mbi përparimin e vendit drejt angazhimeve 
ndërkombëtare dhe kombëtare, si Axhenda 2030 dhe OZHQ dhe kërkesat e acquis të BE-së. Plani Strategjik 
i Entit Shtetëror të Statistikave për periudhën 2022-202419përfaqëson një kornizë në të cilën ESHS 
përcakton prioritetet e saj bazë, qëllimet dhe programet e zhvillimit që synojnë integrimin në Sistemin 
Statistikor Evropian (ESS), forcimin e mjedisit institucional dhe infrastrukturës statistikore, zhvillimin e 
partneriteteve strategjike dhe menaxhimin e cilësisë.

Të dhënat e sakta dhe të ndara janë thelbësore për planifikimin dhe monitorimin e progresit kombëtar 
drejt OZHQ-ve. Enti Shtetëror i Statistikave (ESHS) bëri përpjekje për të prodhuar dhe integruar një sërë 
treguesish që ofrojnë mbështetje statistikore për monitorimin e shkallës së zbatimit të konceptit të 
zhvillimit të qëndrueshëm dhe në vitin 2019 publikoi Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm.20

Publikimi nënshkrim i ESHS-së në fushën e statistikave gjinore është Gratë dhe Burrat në Maqedoninë 
e Veriut. ESHS përgatiti botimin e parë në vitin 2000 dhe publikoi versionin më të fundit në vitin 2021, 
me një total prej 12 botimesh gjatë viteve. Megjithëse Gratë dhe Burrat në Maqedoninë e Veriut nuk 
prodhohen çdo vit, ESHS përfshin të dhëna për disa vite në çdo përmbledhje dhe që nga fillimi i viteve 
2000 gjithashtu ka ngarkuar rregullisht të dhëna për disa tregues në bazën e të dhënave të statistikave 
gjinore të ESHS-së (MAKStat). Kështu, të dhëna me vlerë gati njëzet vjeçare janë të disponueshme për 
rishikim dhe analizë. Duhet të theksohet se përderisa secila nga publikimet e grave dhe burrave në 
Republikën e Maqedonisë/Maqedonia e Veriut përfshin një grup thelbësor të treguesve gjinorë, disa 
tregues janë përfshirë në vite specifike, por më pas janë ndërprerë (një shembull i kësaj ka të bëjë me të 
dhënat statistikore për zgjedhjet rezultatet).

ESHS gjithashtu kryen rregullisht anketa të bazuara në popullatë për një sërë temash. Të dhënat që 
rezultojnë nga shumë prej këtyre anketave janë të ndara sipas gjinisë, nëse jo tërësisht të paktën për disa 
tregues kyç. Të dhënat e anketës janë të disponueshme në botime të veçanta, por ato nuk janë përsëritur 
vazhdimisht në publikimin e Grave dhe Burrave në Maqedoninë e Veriut. Kështu, trupi i statistikave gjinore 
të prodhuara nga ESHS mund të gjendet në disa publikime, si dhe përmes bazës së të dhënave online, por 
të dhënat nuk janë të konsoliduara.21

 

19 Plani Strategjik i Entit Shtetëror të Statistikave 2022-2024.  
Në dispozicion në: https://www.stat.gov.mk/pdf/StrateskiPlan/StrategiskiPlan_2022-2024_mk.pdf 

20 Enti Shtetëror i Statistikave (2019) Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm. Në dispozicion në: https://
sustainabledevelopment.u n.org/content/documents/1576Publication_State_Statistical_Office_OZHQ_indicators.pdf 

21 http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PoloviStat/125_PoloviStatistiki_mk.px/?rxid=46ee0f64-
2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef 

https://www.stat.gov.mk/pdf/StrateskiPlan/StrategiskiPlan_2022-2024_mk.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1576Publication_State_Statistical_Office_SDG_indicators.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1576Publication_State_Statistical_Office_SDG_indicators.pdf
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PoloviStat/125_PoloviStatistiki_mk.px/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PoloviStat/125_PoloviStatistiki_mk.px/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
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1.3 PIKAT KRYESORE NË LEGJISLACIONIN DHE POLITIKËN E BARAZISË 
GJINORE NË MAQEDONINË E VERIUT

Maqedonia e Veriut ka bërë përpjekje të konsiderueshme për të zhvilluar një kornizë politike për 
mosdiskriminimin dhe promovimin e barazisë gjinore. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut 
garanton të drejta dhe liri të barabarta, pavarësisht nga gjinia, raca, ngjyra e lëkurës, origjina kombëtare 
ose sociale, bindjet politike ose fetare, të qytetarëve dhe pozita e tyre materiale dhe shoqërore (neni 9). 
Si një vend aderues në BE, Maqedonia e Veriut është përkushtuar të përmbushë barazinë gjinore de jure 
dhe de facto dhe të sigurojë zhvillimin dhe avancimin e plotë të të drejtave të grave.

Në vitin 1997, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) u bë organi i parë qeveritar që mori përgjegjësinë 
për barazinë gjinore me themelimin e Njësisë për Promovimin e Barazisë Gjinore. Më pas, në vitin 2007, në 
kuadër të MPPS-së është themeluar Departamenti për Mundësi të Barabarta. Departamenti për Mundësi 
të Barabarta është përgjegjës për avancimin e statusit të grave dhe burrave në të gjitha fushat e jetës 
shoqërore, duke ofruar bashkëpunim të brendshëm sektorial dhe ndërsektorial, ndër të tjera. Strategjia 
e parë për Barazinë Gjinore është miratuar për periudhën 2013-2020. Midis 1999 dhe 2020, vendi miratoi 
tre Plane Kombëtare të Veprimit për GE. PKV është instrumenti për zbatimin e qëllimeve të përcaktuara 
në Strategji. Strategjisë së parë 2013-2020 i mungonte një fokus i qartë strategjik, synime dhe tregues, si 
dhe një kornizë për monitorim dhe vlerësim. Strategjia e re GE 2022-2027 u miratua në vitin 2022, me tre 
parime kryesore -integrimi gjinor, buxhetimi i përgjegjshëm gjinor dhe ndërsektorialiteti. Strategjia e re ka 
përcaktuar qartë qëllimet e përgjithshme dhe specifike, rezultatet e pritura, si dhe treguesit për monitorim.

Çështjet e barazisë gjinore rregullohen me Ligjin për mundësi të barabarta të grave dhe burrave, i miratuar 
në vitin 2006 dhe i ndryshuar në vitin 2012. Ligji përfshin, ndër të tjera, masa të veçanta (neni 7), për të 
kapërcyer ndikimet e diskriminimit sistematik para-ekzistues dhe pabarazia strukturore gjinore. Për këtë, 
ligji i detyron institucionet publike të marrin masa specifike (neni 8) që në praktikë nënkupton dhënien e 
përparësisë personave që i përkasin gjinisë më pak të përfaqësuar, derisa të arrihet përfaqësimi i barabartë 
në të gjitha organet shtetërore dhe në të gjitha nivelet legjislative. , pushteti ekzekutiv dhe gjyqësor, 
përfshirë në pushtetin vendor, si dhe në të gjitha institucionet dhe shërbimet e tjera publike (neni 7, f. 3). 
Aktualisht është duke u përgatitur Ligji i ri për Barazinë Gjinore, i cili pritet të bëjë ndryshime të rëndësishme 
në përgjegjësitë e institucioneve të nivelit kombëtar dhe lokal në avancimin e barazisë gjinore.

Pjesëmarrja e grave në politikë në Maqedoninë e Veriut është rritur si rezultat i përmirësimit të 
vazhdueshëm të rregulloreve zgjedhore dhe përpjekjeve të vazhdueshme të grave politikane dhe 
aktiviste. Klubi i Grave Parlamentare është themeluar në kuadër të Kuvendit në vitin 2003. Në vitin 2006, 
në Kuvend është themeluar Komisioni për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat, me qëllim kryesor 
inicimin dhe diskutimin e ligjeve dhe amendamenteve në lidhje me barazinë gjinore dhe integrimin 
e koncepteve gjinore. në legjislacionin tjetër. Kuota gjinore u prezantua në vitin 2001, duke kërkuar që 
30% e kandidatëve në listat zgjedhore në nivel kombëtar dhe vendor do të ishin gjinia e nënpërfaqësuar. 
Amendamentet e vitit 2006 përcaktuan se çdo person i tretë në listat e kandidatëve duhet të jetë i gjinisë 
së nënpërfaqësuar, gjë që përmirësoi ndjeshëm pjesëmarrjen e grave në Parlamentin e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut. Në vitin 2015, Kodi Zgjedhor u ndryshua dhe kuota gjinore u rrit në 40%. 
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Megjithatë, qasja në strukturat vendimmarrëse për disa grupe grash, si gratë rome, gratë rurale dhe gratë 
me aftësi të kufizuara, është ende një shqetësim.22 

Në vitin 2020, një ligj i ri për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi 23u miratua, duke shtuar 
identitetin gjinor dhe orientimin seksual si bazë për diskriminim dhe duke futur konceptin e diskriminimit 
ndërsektorial në legjislacionin kombëtar. Të gjitha subjektet që janë të detyruara të mbledhin, regjistrojnë 
dhe përpunojnë të dhëna, kërkohet t’i paraqesin këto të dhëna sipas bazave diskriminuese, me qëllim 
promovimin dhe avancimin e barazisë dhe parandalimin e diskriminimit. Bazat diskriminuese përfshijnë, 
ndër të tjera, racën, kombësinë, origjinën etnike, seksin, gjininë, orientimin seksual, identitetin gjinor, 
përkatësinë në një grup të margjinalizuar, etj.

Eliminimi i dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje është thelbësor për arritjen e barazisë gjinore. 
Maqedonia e Veriut nënshkroi Konventën e Stambollit në vitin 2011 dhe e ratifikoi atë në vitin 2017. 
Konventa e Stambollit ka hyrë në fuqi në korrik 2018 dhe është një nga angazhimet më të rëndësishme 
ndërkombëtare të vendit në fushën e parandalimit dhe mbrojtjes nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në 
familje. Plani Kombëtar i Veprimit për zbatimin e Konventës së Stambollit 2018 – 2023 është përgatitur 
nga MPPS, ndërsa në vitin 2021, Ligji i ri për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna ndaj Grave dhe Dhuna 
në Familje24 u miratua, në përputhje me kërkesat e Konventës së Stambollit.

Lista e mëposhtme përmbledh momentet kryesore në legjislacionin dhe politikën e barazisë gjinore në 
Maqedoninë e Veriut:

1991  � Aderoi në Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave 
(CEDAW) dhe nënshkroi Protokollin Fakultativ i cili hyri në fuqi në 2003

1995  � Nënshkroi Deklaratën e Pekinit dhe Platformën për Veprim, të miratuar në Konferencën e 
Katërt Botërore për Gratë në Pekin

1997  � Miratohet Vendimi për themelimin e Njësisë për Promovimin e Barazisë Gjinore në 
Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale

1999  � Miratimi i Planit të parë Kombëtar të Veprimit për Barazinë Gjinore

2001  � Është futur kuota gjinore, duke kërkuar që 30% e kandidatëve në listat zgjedhore në nivel 
kombëtar dhe vendor të jenë nga gjinia e nënpërfaqësuar

2003  � Krijohet Klubi i Grave Parlamentare - një grup joformal dhe ndërpartiak i grave deputete nga 
Parlamenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut

22 Raporti i gjashtë periodik mbi zbatimin e Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave, 
Komiteti CEDAW 2018.  
Në dispozicion në: http://mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/dokumenti%202017/CEDAW_2017en.doc 

23 Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 258/2020).  
Në dispozicion në: https://bi t.ly/3vBZUUW 

24 Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna ndaj Grave dhe Dhuna në Familje (Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 24/2021). Në dispozicion në: https://www.mtsp.gov.mk/content/
pdf/2021/1a28a922f364401e94935d4d694b9d75.pdf 

http://mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/dokumenti%202017/CEDAW_2017en.doc
https://bit.ly/3vBZUUW
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/1a28a922f364401e94935d4d694b9d75.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/1a28a922f364401e94935d4d694b9d75.pdf
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2005  � Miratimii Kodit të Punës, me dispozita për mbrojtjen nga diskriminimi dhe mundësi të 
barabarta për gratë dhe burrat

2006

 � Miratohet Ligji për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat
 � Komisioni për mundësi të barabarta të grave dhe burrave është themeluar në kuadër të 

Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
 � Kuota gjinore për zgjedhje është zgjeruar për të kërkuar që çdo person i tretë në listat e 

kandidatëve duhet të jetë nga seksi i nënpërfaqësuar

2007

 � Njësia për Promovimin e Barazisë Gjinore pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale 
(1997) është riorganizuar si Departamenti për Shans të Barabarta, duke rritur statusin e saj 
dhe duke i dhënë përgjegjësi të përgjithshme për avancimin e statusit të grave dhe burrave 
në të gjitha fushat e jetës shoqërore.

 � Emërohen Koordinatorë për Mundësi të Barabarta të Grave dhe Burrave në të gjitha 
institucionet në nivel qendror dhe lokal

 � Miratimi i Planit të dytë Kombëtar të Veprimit për Barazinë Gjinore për 2007-2012

2010
 � Miratohet Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi
 � Miratimi i Strategjinë për Nënë të Sigurt për 2010-2015, me PNV për zbatimin e saj

2011  � Miratimi i Strategjinë për Shëndetin Seksual dhe Riprodhues për 2011-2020, me PNV për 
zbatimin e saj

2012

 � Strategjia e Miratuar për Buxhetin e Përgjegjshëm Gjinor (2012-2017)
 � Miratimi i PNV-në e parë për zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për 

Gratë, Paqen dhe Sigurinë (2013-2015)
 � Ligji për pagën minimale i prezantuar për herë të parë në Maqedoninë e Veriut – ai nuk 

u drejtohet në mënyrë eksplicite grave, por mbulon punët me pagë të ulët në të cilat 
dominojnë gratë.

2013
 � Miratimi i Strategjinë e parë për Barazinë Gjinore për 2013-2020
 � Miratimi i Ligjit për Ndërprerjen e Shtatzënësisë (Ligji për Abortin) – duke kufizuar qasjein 

e grave në abort

2014
 � Miratohet Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna në Familje
 � Koncepti i buxhetimit të përgjegjshëm gjinor (BPGJ) i prezantuar dhe aplikuar për herë të 

parë në institucionet shtetërore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore.

2015

 � Kodi Zgjedhor ndryshoi për të rritur kuotën gjinore nga 30% në 40% të gjinisë së 
nënpërfaqësuar për kandidatët në listat zgjedhore

 � Ndryshuar Kodin e Punës – kërkon pagë të barabartë për gratë dhe burrat dhe trajtim të 
barabartë në lidhje me punësimin, orarin e punës, kushtet e punës, skemat e sigurimeve 
shoqërore në punë dhe mungesën nga puna
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1. Hyrje

2017

 � Miratimi i Ligjit për Ratifikimin e Konventës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave 
dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) (nënshkruar në 2011 dhe hyrë në fuqi në 2018)

 � Ligji i ndryshuar për pagën minimale - duke barazuar pagën minimale me mesataren 
kombëtare për punëtorët në industrinë e tekstilit, lëkurës dhe veshjeve, ku shumica e të 
punësuarve janë gra.

2018

 � Miratim i Planit të tretë Kombëtar të Veprimit për Barazinë Gjinore për 2018-2020
 � Miratimi i PKV 2018-2023 për zbatimin e Konventës së Stambollit - që mbulon harmonizimin 

e legjislacionit kombëtar me dispozitat e Konventës, si dhe përmbushjen e detyrimeve për 
parandalimin e GBV-së, sigurimin e mbrojtjes efektive të viktimave dhe ndjekjen penale dhe 
ndëshkimin e autorëve.

 � Metodologjia e ndryshuar për planifikimin strategjik dhe përgatitjen e Programit Vjetor të Punës 
së Qeverisë - ndryshimet kanë kontribuar në krijimin e mekanizmit për përfshirjen e perspek-
tivës gjinore në planet strategjike dhe programet vjetore dhe monitorimin e zbatimit të tyre.

 � Strategjia e Miratuar për Zhvillimin e Sipërmarrjes së Grave 2019-2023 – që synon zhvil-
limin e një ekosistemi sipërmarrës për avancimin e vazhdueshëm të sipërmarrjes së grave, 
përmes përfshirjes së të gjithë aktorëve përkatës, rritjes së numrit të bizneseve fillestare në 
pronësi të grave, rritjes së numrit të punonjësit në kompanitë e themeluara nga gratë, dhe 
rritja e numrit të grave të punësuara në ndërmarrje

 � Amendamentet e miratuara në Ligjin për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm – 
me qëllim kufizimin e përmbajtjes diskriminuese dhe stereotipike të teksteve dhe sigurimin 
e cilësisë së tyre.

 � Miratimi i amendamenteve të Ligjit për Arsimin Fillor - prezantoi një klauzolë kundër 
diskriminimit

2019

 � Miratimi i Ligjit të ri për Ndërprerjen e Shtatzënësisë (Ligji për Abortin) - heq dispozitat për 
periudhën e detyrueshme për këshillim dhe barrierat tjera administrative për ushtrimin e 
së drejtës për abort.

 � Miratimi i Ligjit të ri për Mbrojtjen Sociale – reformim i të gjithë sistemit të mbrojtjes 
sociale për përmbushje sa më efektive të nevojave të qytetarëve, ku një vend veçanërisht të 
rëndësishëm zënë gratë dhe vajzat nga kategoritë e cenueshme.

2020

 � Miratimi i Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi – duke njohur identitetin 
gjinor dhe orientimin seksual si bazë për diskriminim dhe duke prezantuar konceptin e 
diskriminimit ndërsektorial

 � Miratimi i Planit të dytë Kombëtar të Veprimit për zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të 
Sigurimit të OKB-së (2020 – 2025)

2021  � Miratimi i Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhunën ndaj Grave dhe Dhuna në 
Familje – në përputhje me kërkesat e Konventës së Stambollit

2022
 � Miratimi i Strategjisë së re për Barazinë Gjinore 2022-2027 – duke përfshirë qëllimet e 

përgjithshme dhe specifike të përcaktuara qartë, rezultatet e pritura dhe treguesit për 
monitorim dhe vlerësim



17

Gratë dhe burrat në Maqedoninë e Veriut   |   Një portret statistikor i tendencave në barazinë gjinore

1.4 QËLLIMI I ANALIZËS

Qëllimi kryesor i kësaj analize është që të ofrojë një pasqyrë të situatës në lidhje me barazinë gjinore 
në Maqedoninë e Veriut dhe të identifikojë ndonjë trend apo ndryshim të qartë në lidhje me statusin 
e grave. Burimi kryesor për analizën është publikimi Gratë dhe Burrat në Maqedoninë e Veriut, dhe kjo 
analizë shqyrton të dhënat që janë prodhuar gjatë dekadave të fundit duke mbuluar një sërë temash. Në 
disa raste, janë konsultuar burime të tjera kur të dhënat e përfshira në publikimin e Grave dhe Burrave në 
Maqedoninë e Veriut ishin të pamjaftueshme për të ofruar një pasqyrë më të plotë të situatës në vend. 
Këto burime janë shënuar në tekst.

Nuk është e mundur të jepen shpjegime kauzale për ndryshimet që lidhen me përmirësimet në barazinë 
gjinore, ose në disa raste një përkeqësim të situatës, sepse ndryshimi varet nga shumë faktorë. Megjithatë, 
autorët përpiqen të lidhin tendencat me ndikimet e zbatimit të masave dhe politikave të ndryshme 
për avancimin e barazisë gjinore, kudo që është e mundur. Për të vlerësuar në mënyrë efektive pasojat 
specifike të politikave të përqendruara në gjini dhe neutrale ndaj gjinisë, nevojitet një analizë më e plotë 
me një grup më të gjerë treguesish sesa ata që përfshihen këtu. Mungesa e të dhënave për një sërë 
treguesish e vështirëson procesin e analizimit më të thellë të situatës së barazisë gjinore në vend.

Vini re se, siç u përshkrua më lart, të dhënat për një grup të qëndrueshëm treguesish nuk janë publikuar 
vazhdimisht tek gratë dhe burrat në Maqedoninë e Veriut, dhe për këtë arsye analiza në këtë publikim 
nuk mbulon një hapësirë   të qëndrueshme kohore. Treguesit dhe datat që përfshihen këtu janë ata që 
përfaqësojnë tendencat kryesore që lidhen me barazinë gjinore dhe statusin e grave me kalimin e kohës. 

SHËNIM 

Grafikët përgjatë analizës janë krijuar me 
të dhëna nga publikimi statistikor “Gratë 
dhe Burrat në Republikën e Maqedonisë/
Maqedonia e Veriut” dhe databaza e 
MAKStat. Aty ku janë përdorur burime 
shtesë, burimi tregohet poshtë grafikut.
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2.1 POPULLSIA DHE FAMILJET

NJË POPULATE NË PLAKJE

Popullsia e Maqedonisë së Veriut është në përgjithësi e balancuar 
gjinore. Çdo vit lindin më shumë djem sesa vajza, por gratë jetojnë 
mesatarisht më gjatë se burrat. Kjo do të thotë se kur shikohet 
popullsia në tërësi, ka më shumë djem dhe burra në grupmoshat 
më të reja, por më shumë gra me rritjen e popullsisë. Në kohën kur 
njerëzit arrijnë moshën 85 vjeç, gratë janë më të mëdha se burrat me 
pothuajse dy me një. 

Ka pasur një sërë ndryshimesh me kalimin e kohës që shpjegojnë pse 
popullsia e Maqedonisë së Veriut po plaket. Jetëgjatësia është rritur me-
satarisht dhe gratë kanë më pak fëmijë. Përqindjet e njerëzve të mosh-
uar dhe në moshë pune (15 deri në 64 vjeç) në popullatë janë rritur, por 
tendencat e forta të migrimit për motive punësimi kanë ulur gjithashtu 
përqindjen e të rinjve në moshë pune, siç diskutohet më poshtë. 

MË PAK FËMIJË NËNA MË TË MOSHUARA

Gratë po vendosin të kenë fëmijë më vonë në jetë, dhe kjo ka çuar në një 
rënie të numrit të përgjithshëm të lindjeve dhe një ulje të përgjithshme 
të shkallës së lindshmërisë në vend që nga vitet 1990. Shkalla totale e 
fertilitetit është një masë e numrit të lindjeve të gjalla që një grua 
do të kishte nëse do t’i nënshtrohej normave aktuale të lindshmërisë 
specifike për moshën gjatë gjithë viteve të saj riprodhuese (15-49 
vjeç). Ndërsa një grua kishte mesatarisht 2.1 fëmijë në 1994, shkalla 
ra në 1.6 fëmijë deri në vitin 2000 dhe më tej në 1.3 fëmijë për grua 
deri në vitin 2020. Rënia e vërejtur midis 2019 dhe 2020, shkalla më e 
ulët e lindshmërisë që nga pavarësia e vendit, mund të interpretohet. 
si shenjë e parë e efektit të pandemisë COVID-19 në popullatën e 
Maqedonisë së Veriut. Për të krahasuar, shkalla e fertilitetit në BE në 
vitin 2020 është 1.5 lindje për grua.

Në Maqedoninë e Veriut, shkalla e fertilitetit ndryshon gjithashtu 
në varësi të vendndodhjes së gruas (shkalla e fertilitetit është 1.9 në 
zonat urbane, por 2.0 në zonat rurale) dhe përkatësisë etnike. Shkalla 
e fertilitetit të grave rome është dukshëm më e lartë se mesatarja 
kombëtare, e vlerësuar në 2.9 fëmijë.25 

25 MICS 2018-2019 

2. PASQYRË E TENDENCAVE NË BARAZINË GJINORE

Figura 2. 
Përqindja e popullsisë sipas 
grupmoshave kryesore groups

Figura 1. 
Popullsia sipas grupmoshave pesëvjeçare

Proporcioni gjinor për vitin 2020
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Shkalla në rënie e fertilitetit mund të jetë rezultat i disa faktorëve, 
ose një kombinim i të njëjtëve. Vonesa në lindjen e fëmijëve lidhet 
me ndryshimet e stilit të jetesës, si p.sh. pjesëmarrja më e madhe e 
grave në tregun e punës dhe orientimi më i madh në karrierë. Migrimi 
intensiv nga fshati në qytet, si dhe migrimi jashtë vendit, në vitet 1990 
dhe 2000 mund të kenë kontribuar gjithashtu në uljen e shkallës së 
lindshmërisë. Ndërsa popullsia e Maqedonisë së Veriut u vlerësua në 
2 073 702 në 2016, regjistrimi i vitit 2021 tregoi një popullsi totale prej 
1 836 713, afërsisht një rënie prej 10%.26.Me këtë ndryshim të numrit të 
popullsisë, ka ndryshuar edhe struktura moshore-gjinore e popullsisë, 
e cila mund të ketë ndikuar indirekt në shkallën e lindshmërisë. 
Maqedonia e Veriut po ndjek gjithashtu një trend të parë në të gjithë 
Evropën në dekadat e fundit, në të cilin gratë në përgjithësi kanë më 
pak fëmijë.

Mesatarja e nënës për herë të parë në Maqedoninë e Veriut është pak 
më shumë se 27.5 vjeç, duke u bërë rreth një vit më e vjetër në dekadën 
e fundit. Kjo është më e re se mesatarja për gratë në BE (29.5 vjet kur 
lind fëmija i tyre i parë).27 Mosha mesatare e nënave në Maqedoninë 
e Veriut kur merren parasysh të gjitha lindjet është pothuajse 29 vjeç. 
Gratë rome kanë fëmijë në mosha më të vogla, rreth pesë vjet më të 
rinj se mesatarja për shtet. 

Rënia më e madhe e shkallës së lindjeve ka qenë tek gratë e martuara 
në grupmoshën 20-24 vjeç (një rënie prej 45% në numrin e lindjeve 
nga viti 2010 në 2020), e ndjekur nga gratë e moshës 25-29 vjeç (një 
rënie prej 28%). Kjo prirje sugjeron që gratë e martuara po vonojnë të 
kenë fëmijë, ndoshta sepse janë të fokusuara në ndërtimin e karrierës 
ose, përndryshe, sepse kushtet e vendit të punës janë të papajtueshme 
me krijimin e një familjeje.

Modelet janë mjaft të ngjashme për gratë e pamartuara, me një 
tendencë specifike dhe në zhvillim. Megjithëse ato përbëjnë ende një 
numër të vogël të totalit të lindjeve, gratë beqare të moshës 40-44 vjeç 
po bëjnë gjithnjë e më shumë fëmijë krahasuar me dy dekada më parë 
(numri i lindjeve të gjalla për këtë grupmoshë u rrit me 85% për gratë 
e pamartuara dhe me 43% për gra të martuara). Një shpjegim është 
se në këtë moshë, gratë kanë më shumë gjasa të jenë ekonomikisht 
të pavarura dhe ndoshta ndihen të përgatitura për të rritur një fëmijë 
vetë. Për të krahasuar, në vitin 2018, përqindja më e madhe e grave të 
punësuara (42.3%) ishin në grupmoshën 35-44 vjeç. 

26 Enti Shtetëror i Statistikave (2022) Maqedonia e Veriut në shifrat 2022, fq.9 
Në dispozicion në: https://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1_en.aspx?rbr=854

27  Ibid.

Figura 4. 
Mosha mesatare e nënës në lindje

Shkalla e lindjeve

Figura 3. 
Ndryshimet në shkallën e fertilitetit

https://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1_en.aspx?rbr=854
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Shkalla e lindjeve tek adoleshentët, tek gratë e moshës 15-19 vjeç, 
është përgjysmuar që nga viti 2010. Megjithatë, ka dallime shumë 
domethënëse në varësi të disa faktorëve. Shkalla e lindjeve tek 
adoleshentët është dukshëm më e lartë në zonat urbane, 31 lindje për 1 
000 gra, krahasuar me zonat rurale, 8 lindje për 1 000 gra. Ky fenomen 
mund të shpjegohet nga nivelet e larta të migrimit nga fshati në 
qytet, veçanërisht migrimi drejt kryeqytetit (migrimi diskutohet më 
në detaje në seksionin më poshtë).28 

Ndërsa shkalla e lindjeve tek adoleshentët për popullatën femërore në 
tërësi është 21 lindje për 1000 gra, për popullatën rome në Maqedoninë 
e Veriut shkalla është 114 lindje për 1000 gra.29 Pothuajse një e treta 
(29.2%) e vajzave rome kanë pasur një lindje të gjallë para moshës 18 vjeç. 

MOSHA MARTESORE NË RRITJE

Mosha në të cilën martohen gratë dhe burrat në Maqedoninë e 
Veriut është rritur pak. Krahasuar me një dekadë më parë, femrat dhe 
meshkujt maqedonas po martohen më vonë. Mosha mesatare në 
martesën e parë për gratë u rrit nga 24.5 vjeç në 2005 në 26.9 vjeç 
në 2019, ndërsa për burrat u rrit nga 27.6 në 29.7 vjet në të njëjtën 
periudhë kohore. Rrjedhimisht, hendeku gjinor në moshat martesore 
është ngushtuar, por vetëm pak - nga 3.1 vjet në 2005 në 2.8 në 2019.

Shumica e grave dhe burrave në Maqedoninë e Veriut që martohen, e 
bëjnë këtë midis moshës 20-34 vjeç. Në vitin 2010, shumica e grave që 
kanë hyrë në martesë ishin të moshës 20-24 vjeç (37.5%), të ndjekura nga 
ato midis 25-29 (29.6%). Në të njëjtin vit, shumica e meshkujve (37.4%) 
u martuan mes moshës 25-29 vjeç. Deri në vitin 2020, modeli kishte 
ndryshuar për të dy gjinitë, me një tendencë drejt martesës më vonë. 

MARTESA E FËMIJËVE

Martesa e fëmijëve për vajzat e moshës 15-19 vjeç ka rënë për 
popullatën e përgjithshme femërore (në masën 8.3%), por kjo nuk 
është rasti për vajzat nga komuniteti rom. Martesa e fëmijëve në 
komunitetet rome bazohet në tradita dhe praktika të dëmshme, si dhe 
në varfëri. Për shkak të mungesës së mbrojtjes institucionale, martesa 
e fëmijëve është ende një fenomen i zakonshëm. Për shkak se martesa 
e fëmijëve në popullatën rome është gjithashtu e lidhur ngushtë me 
lindjen e hershme të fëmijëve, ajo ka efekte të dëmshme për vajzat 
rome, zhvillimin e tyre, qasjein në arsim dhe cilësinë e përgjithshme të 

28 MICS 2018-2019. 
29  IBID

Treguesi i OZHQ 3.7.2
Shkalla e lindjes së 
adoleshentëve  
(mosha 10-14 vjeç; mosha  
15-19 vjeç) për 1000 femrat 
në atë grupmoshë

Figura 5. 
Përqindja e lindjeve të gjalla sipas 
moshës së nënës, brenda martesës

Figura 6. 
Përqindja e lindjeve të gjalla sipas 
moshës së nënës, jashtë martesës
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jetës. Aktualisht, 15.5% e grave rome të moshës 20-24 vjeç kanë qenë të 
martuara ose në bashkim për herë të parë para moshës 15 vjeç dhe për 
45.1% e tyre ka qenë para moshës 18 vjeç..30 Në Maqedoninë e Veriut, 
5.6% e adoleshenteve femra të moshës 15-19 vjeç janë të martuara ose 
në bashkim, ndërsa për vajzat rome të moshës 15-19 kjo shifër është 
22.6%. Për më tepër, 8% e vajzave rome në këtë grupmoshë janë të 
martuara ose në një bashkim me një bashkëshort që është dhjetë ose 
më shumë vjet më i madh se ato .31

Një e treta e vajzave që hyjnë në martesë nën moshën 18 vjeç nuk janë 
në arsim ose kanë përfunduar vetëm arsimin fillor dhe ato janë kryesisht 
nga kuintili më i varfër i popullsisë32. Prandaj, edhe pse trendi i martesës 
së fëmijëve është në rënie, vajzat nga komunitetet e margjinalizuara 
janë ende në rrezik më të madh për t’u martuar para moshës 18 vjeçare. 

DIVORCET 

Edhe shkalla e martesave edhe e divorceve në Maqedoninë e Veriut 
kanë mbetur mjaft të qëndrueshme gjatë njëzet viteve të fundit, 
megjithëse ka pasur një rritje të lehtë të divorceve. Ndërsa në vitin 
2001, nga çdo 100 martesa, pothuajse 11 përfunduan me divorc, sot ky 
numër është mbi 14. Megjithatë, shkalla e divorcit është më e ulët se 
ajo e mesatares së BE-së.

Shkalla e divorcit në Maqedoninë e Veriut ra në fillim të viteve 2000, 
por më pas u rrit në mënyrë të qëndrueshme në kulmin në vitin 2014, 
kur situata politike në vend ishte veçanërisht e paqëndrueshme. 
Shkalla më e ulët e divorceve ka ndodhur në vitin 2008 (82.3 divorce 
për 1000 martesa). Në vitin 2009, pas liberalizimit të vizave të BE-së 
që lehtësoi udhëtimin për qytetarët nga Maqedonia e Veriut, filloi 
një valë e re migrimi në vendet e Evropës Perëndimore. Ky është një 
shpjegim potencial për rritjen e shpejtë të shkallës së divorcit të parë 
në vend pas vitit 2010, pasi migrimi ishte më i lehtë për beqarët.

Gjithashtu ka pasur një tendencë në rritje në moshat në të cilat gratë 
dhe burrat divorcohen. Shumica e bashkëshortëve divorcohen në të 40-
at, duke përbërë 30.6% të meshkujve dhe 26.7% të femrave. Përqindja 
e divorceve që përfshijnë fëmijë ka qenë në rritje të qëndrueshme që 
nga dekada e fundit. Më shpesh, nënës i jepet kujdestaria e fëmijëve 
pas divorcit.

30  MICS 2018-2019. 
31  Ibid.
32  Ibid

Treguesi i OZHQ 5.3.1
Përqindja e grave të  
moshës 20-24 vjeç që kanë 
qenë të martuara ose në një 
bashkim para moshës 15 dhe 
para moshës 18 vjeç

Figura 7. 
Mosha mesatare në martesën e parë

Figura 8. 
Mosha mesatare në martesën e parë
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Mosha në kohën e divorcit ka shumë të ngjarë të reflektojë rolin e 
gruas në kujdesin e fëmijëve. Mosha korrespondon me një kohë kur 
fëmijët po bëhen më të pavarur dhe presioni i shoqërisë ndaj grave për 
të mbetur në martesa jofunksionale për hir të fëmijëve zvogëlohet. 
Për më tepër, në praktikë nuk ekziston një mekanizëm efektiv për të 
menaxhuar pagesat e mbështetjes së fëmijëve në rastet e divorcit. 
Pavarësisht përgjegjësisë ligjore për mospagimin e alimentacionit, e 
cila mund të rezultojë edhe me dënim me burg për prindin që nuk 
paguan (i cili më së shpeshti është babai), procedurat më së shpeshti 
rezultojnë me një dënim me kusht. Për rrjedhojë, barra e mbështetjes 
financiare dhe përkujdesjes ndaj fëmijëve i bie tërësisht prindit me 
kujdestari (zakonisht nënës). Për shkak se gratë mesatarisht kanë 
fëmijën e tyre të parë rreth moshës 27 vjeç, në kohën kur mbushin 
mesin e të 40-tave, fëmijët e tyre janë afër moshës madhore dhe kanë 
më pak nevojë për mbështetje. 

Gratë kanë më pak gjasa të rimartohen pas divorcit, dhe e njëjta gjë 
është e vërtetë për gratë që janë të veja. Duke marrë parasysh se gratë 
gjithashtu jetojnë më gjatë se burrat mesatarisht, statistikisht ka më 
shumë gra beqare që jetojnë në moshë më të madhe në Maqedoninë 
e Veriut. Një arsye që gratë nuk rimartohen mund të lidhet me rolet 
tradicionale gjinore; Gratë e moshuara janë më pak të varura se burrat 
për nevojat e tyre të përditshme, si gatimi, pastrimi, ruajtja e higjienës 
dhe kujdesi për shtëpinë. Standardet e dyfishta dhe stereotipet 
negative për gratë e divorcuara vazhdojnë në shoqëri. Gratë e 
divorcuara me fëmijë nga një martesë e mëparshme më së shpeshti 
kanë kujdestarinë, paragjykimet dhe presionet shoqërore i pengojnë 
ato të përmbushin jetën e tyre emocionale, seksuale ose partnere, të 
paktën derisa fëmijët të jenë të pavarur..

GRATË MIGROJNË MË SHUMË BRENDA DHE JASHTË

Ndryshimet demografike në popullsinë e Maqedonisë së Veriut mund 
të shpjegohen gjithashtu me daljet intensive të migracionit pas liberal-
izimit të vizave në BE në vitin 2009 dhe regjimet më të favorshme migra-
tore në vende të veçanta evropiane, si Gjermania, që inkurajuan familje 
të tëra të shpërngulen jashtë vendit.33 Në të njëjtën kohë, shkëmbimi i 
studentëve dhe programet e punës dhe udhëtimit janë bërë shumë 
të njohura. Mundësi të tilla ka të ngjarë të kenë kontribuar në uljen e 
veçantë të popullsisë së dy grupmoshave - 15-19 vjeç dhe 20-24 vjeç.

33 ETF (2021) Si ndërveprojnë migrimi, kapitali njerëzor dhe tregu i punës në 
Maqedoninë e Veriut. Torino: Fondacioni Evropian i Trajnimit. Në dispozicion në: 
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/how-
migration-human-capital-and-labour-market-interact-0?fbclid=IwAR28AouI9w7c
tv4hbezy3jUImnP8isE0XjdKWbURqZhiDxECiX7bzZvoF4Q 

Figura 10. 
Divorcet me dhe pa fëmijë

Figura 11. 
Numri i personave të ve/të divorcuar 
që rimartohen

Figura 9. 
Shkalla e divorceve (raste në 1 000 martesa)

https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/how-migration-human-capital-and-labour-market-interact-0?fbclid=IwAR28AouI9w7ctv4hbezy3jUImnP8isE0XjdKWbURqZhiDxECiX7bzZvoF4Q
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/how-migration-human-capital-and-labour-market-interact-0?fbclid=IwAR28AouI9w7ctv4hbezy3jUImnP8isE0XjdKWbURqZhiDxECiX7bzZvoF4Q
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/how-migration-human-capital-and-labour-market-interact-0?fbclid=IwAR28AouI9w7ctv4hbezy3jUImnP8isE0XjdKWbURqZhiDxECiX7bzZvoF4Q
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Nuk ka një analizë të fortë të karakteristikave gjinore të migrimit, pjesërisht 
për shkak se të dhënat janë të ndryshme dhe nuk ka statistika zyrtare 
për këtë çështje. Disa kanë sugjeruar se valët e mëparshme të migrimit 
(në vitet 1990, për shembull) dominoheshin nga burrat, por kjo ka të 
ngjarë të ndryshoi gjatë viteve 2000 dhe veçanërisht gjatë viteve 2010. 
Për shembull, baza e të dhënave të Institutit për Kërkimin e Punësimit 
(IAB)34 ka të dhëna të ndara sipas gjinisë për emigracionin maqedonas në 
ekonomitë e përparuara (ku jeton shumica e diasporës maqedonase) që 
tregojnë një proporcion prej 52.4% meshkuj dhe 47.6% femra.

Maqedonia e Veriut përjeton migrim të jashtëm dhe të brendshëm. 
Migrimi i jashtëm ndodh kur njerëzit kalojnë kufijtë shtetërorë dhe 
qëndrojnë në shtetin pritës me synimin për t’u vendosur përgjithmonë 
ose përkohësisht në një vend të ri. Faktorët shtytës për migrimin 
e jashtëm janë zakonisht ekonomikë, politikë, fetarë, familjarë 
dhe familjarë, ose mjedisorë, ndër të tjera. Maqedonia e Veriut ka 
shënuar rënie të popullsisë çdo vit nga viti 2010 deri në vitin 2020, me 
përjashtim të viteve 2017 dhe 2018.

Të dhënat nga BE-ja35konfirmojnë se flukset e migracionit nga Maqedonia 
e Veriut drejt vendeve anëtare të BE-së janë në rritje. Qytetarët e 
Maqedonisë së Veriut përfaqësonin 7% të qytetarëve të vendeve 
kandidate dhe kandidatëve potencial të pajisur me leje qëndrimi të parë 
nga shtetet anëtare të BE-së në vitin 2020. Qytetarët e Maqedonisë së 
Veriut morën 29% më shumë leje qëndrimi të parë në vitin 2020 sesa 
në 2010. Në fund të Në vitin 2020, kishte 3.8 milionë qytetarë të vendeve 
kandidate dhe kandidatë potencialë me leje të vlefshme për të qëndruar 
në Shtetet Anëtare të BE-së. 5% ose përafërsisht 190 000 leje të vlefshme 
qëndrimi mbaheshin nga qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Në të njëjtin 
vit, 93 000 qytetarë të vendeve kandidate dhe kandidatë potencialë 
morën nënshtetësinë e një shteti anëtar të BE-së. 5% ose afërsisht 4 
650 e atyre që kanë marrë nënshtetësinë e një shteti anëtar të BE-së 
ishin nga Maqedonia e Veriut. Nga viti 2010 deri në vitin 2020 numri i 
qytetarëve nga Maqedonia e Veriut që kanë marrë nënshtetësinë e BE-
së është rritur për 52%.

Migrimi i brendshëm ndodh kur njerëzit lëvizin nga zonat rurale në zonat 
urbane. Në Maqedoninë e Veriut, flukset më të mëdha të emigrantëve 
janë në Shkup, kryeqytet. Nga viti 2000 deri në vitin 2015, numri vjetor i 
grave që migruan në kryeqytet ka qenë vazhdimisht dyfishi i numrit të 
burrave. Në pesë vitet e fundit, tendenca e migrimit për gratë ka mbetur 
e lartë, ndërsa migrimi i meshkujve për meshkuj është rritur.36  

34 https://www.iab.de/en/daten/iab-brain-drain-data.aspx 
35 Eurostat (2022), Enlargement countries - statistics on migration, residence permits, 

citizenship and asylum - Statistics Explained (europa.eu) 
36  MakStat data base

Figura 12. 
Numri i qytetarëve që kanë migruar në 
Shkup

https://www.iab.de/en/daten/iab-brain-drain-data.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Enlargement_countries_-_statistics_on_migration,_residence_permits,_citizenship_and_asylum
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Enlargement_countries_-_statistics_on_migration,_residence_permits,_citizenship_and_asylum
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2.2 SHËNDETI 

RRITJA E JETËGJATËSISË

Që nga viti 1994, mosha mesatare e popullsisë së Maqedonisë së Veriut 
është rritur nga 33.1 dhe 31.8 vjet për gratë dhe burrat, përkatësisht në 
40.3 dhe 38.5 vjet, përkatësisht në vitin 2020. Rritja e moshës mesatare 
është për shkak të jetëgjatësisë në lindje në rritje.

Sot, një vajzë e lindur në Maqedoni mund të presë të jetojë 77,9 vjet, dhe 
një djalë -73,6 vjet (2019). Edhe pse burrat dhe gratë jetojnë pothuajse 
tre vjet më shumë se disa dekada më parë, gratë vazhdimisht pritet të 
jetojnë më gjatë se burrat me rreth katër vjet.

Hendeku gjinor në jetëgjatësinë mesatare në Maqedoninë e Veriut ka 
ndryshuar shumë pak dhe është më i vogël se hendeku mesatar në 
shtetet anëtare të BE-së prej 5.5. vjet. Megjithatë, gratë dhe burrat në 
BE jetojnë mesatarisht më gjatë - gratë deri në moshën 84.0 vjeç dhe 
burrat deri në moshën 78.5 vjeç. Diferenca midis jetëgjatësisë së grave 
dhe burrave varion nga pothuajse 10 vjet në Lituani dhe Letoni deri në 
nën 4 vjet në Holandë, Suedi dhe Maltë.37

SHËNDETI SEKSUAL DHE RIPRODHUES I GRAVE 

Përdorimi i duhur i kontraceptivëve është thelbësor për shëndetin 
e grave dhe fëmijëve, sepse parandalon shtatzënitë që janë shumë 
herët ose shumë vonë; zgjat periudhën ndërmjet lindjeve dhe kufizon 
numrin total të fëmijëve që një grua do të ketë.

Gratë në Maqedoninë e Veriut kanë një nivel të lartë njohurish për 
metodat e kontracepsionit. Në vitin 2019,38 99% e popullsisë femërore të 
moshës 15-49 vjeç ka dëgjuar për ndonjë metodë kontraceptive, moderne 
apo tradicionale. Njohuritë janë gjithashtu shumë të larta për gratë rome 
të së njëjtës grupmoshë (96.4%). Metoda moderne kontraceptive më e 
njohur në mesin e të gjitha grave të moshës 15-49 vjeç është prezervativi 
mashkullor - i njohur për 96,5% të grave në popullatën e përgjithshme 
dhe 90,6% të grave rome. Metoda e dytë kontraceptive moderne më 
e njohur është pilula (kontracepsioni hormonal oral) – për 92.4% të 
popullsisë totale të grave. Për gratë rome, forma e dytë më e njohur e 
kontracepsionit është pajisja intrauterine (IUD) – e njohur me 81.1%. 

37 Eurostat (2021) Jeta e Grave dhe Burrave në Evropë. Në dispozicion në: https://
ec.europa.eu/eurostat/web/products-interactive-publications/-/ks-08-21-315 

38 MICS 2018/2019

Treguesi i OZHQ 5.6.1
Përqindja e grave të 
moshës 15-49 vjeç që 
marrin vendimet e tyre të 
informuara në lidhje me 
marrëdhëniet seksuale, 
përdorimin e kontraceptivëve 
dhe kujdesi për shëndetin 
riprodhues

Pritshmëria e jetëzgjatësisë (2019)

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-interactive-publications/-/ks-08-21-315
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-interactive-publications/-/ks-08-21-315
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Njohja me kontracepsionin e urgjencës (pilula “mëngjes-pas”) është 
dukshëm më e ulët për gratë e moshës 15-49 vjeç në përgjithësi (67.7%) 
dhe në veçanti për gratë rome të kësaj grupmoshe (26.7%).39 

Megjithatë, ndryshe nga njohuritë, përdorimi i përgjithshëm i 
metodave kontraceptive është i ulët, veçanërisht kur bëhet fjalë për 
format moderne të kontracepsionit. Ky është një reflektim i mungesës 
së qasjeit të formave specifike të kontracepsionit. 40.1% e grave të 
moshës 15-49 vjeç, të martuara ose në bashkim, nuk kanë përdorur 
asnjë metodë kontraceptive.40 Përqindja e grave rome që nuk përdorin 
kontracepsion ishte 32.7%.41 Megjithatë, ky është një përmirësim 
i dukshëm nga 15 vjet më parë, kur 86.5% e grave të moshës 15-
49 vjeç që ishin të martuara ose në një bashkim nuk përdornin 
asnjë kontracepsion.42 Për këtë grup femrash preferohen metodat 
tradicionale të kontracepsionit ndaj metodave moderne. 43

Gratë e pamartuara, ose ato që nuk janë në bashkim, të moshës 15-
49 vjeç, përdorin më shpesh forma moderne të kontracepsionit -21.1% 
e këtij grupi përdor pilula, prezervativ për meshkuj, DIU ose forma të 
tjera të kontracepsionit modern, krahasuar me 3.4% që mbështeten 
në metodat tradicionale. Në të kundërt, gratë rome në këtë kategori 
kanë më pak gjasa të përdorin kontracepsionin në përgjithësi -6.6% 
përdorin një metodë tradicionale dhe vetëm 3.7% përdorin një formë 
moderne të kontracepsionit. 6.6% e grave rome të pamartuara dhe as 
në bashkim përdorin një metodë tradicionale kontracepsioni ndërsa 
vetëm 3.7% përdorin metodën moderne të kontracepsionit.44

Metoda tradicionale e kontracepsionit më e përdorur është tërheqja 
(përdoret nga 43.9% e grave, përgjithësisht, dhe 58.2% e grave rome 
në mënyrë specifike). Prezervativi mashkullor është metoda moderne 
kontraceptive më e përdorur nga 10% e të gjitha grave dhe 3.6% e 
grave rome, konkretisht.45 Në Maqedoninë e Veriut, nuk ka forma të 
kontracepsionit oral (pilula hormonale) ose kontracepsion urgjent të 
mbuluar nga sigurimi shëndetësor publik. Prandaj, gratë dhe vajzat 
duhet të paguajnë çmimin e tregut nëse duan të parandalojnë 
shtatzënitë e padëshiruara me këtë metodë.

39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 MICS 2005/2006.
43 MICS 2018/2019.
44 Ibid.
45 Ibid.

Figura 13. 
Tendencat në shkallën e abortit
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Prezervativët për meshkuj (e vetmja metodë kontraceptive që 
parandalon shtatzënitë e padëshiruara dhe transmetimin e IST-ve) janë 
forma moderne më e zakonshme e kontracepsionit në vend. Meqenëse 
gratë dhe vajzat, veçanërisht gratë rome dhe rurale, kanë më shumë 
gjasa të jenë të papuna ose ekonomikisht joaktive, ato janë më shpesh 
të varura financiarisht. Kjo, nga ana tjetër, do të thotë se ata kanë më 
pak gjasa të blejnë dhe përdorin metoda moderne kontraceptive.

Qasja në kontracepsion është komponenti kryesor I planifikimit 
familjarpasi i ndihmon gratë dhe vajzat të bëjnë zgjedhje dhe të 
kontrollojnë jetën e tyre riprodhuese. Planifikimi familjar jep një 
kontribut të rëndësishëm në aftësitë e vajzave dhe grave për të marrë 
arsim cilësor, për të gjetur punë të denjë dhe për të marrë vendime të 
lira dhe të informuara në të gjitha sferat e jetës.46

Në Maqedoninë e Veriut, kërkesa totale për planifikim familjar tek 
gratë e martuara ose në bashkim, ndërmjet moshës 15-49 vjeç, është 
70%. Për vetëm 19,9% është e kënaqur kërkesa për planifikim familjar 
me metodat moderne të kontracepsionit. Për gratë rome të këtij 
grupi, tabloja ndryshon - kërkesa totale për planifikim familjar është 
më e lartë në 75.6%, por kërkesa është e kënaqur vetëm për 11.4% të 
grave rome.).47 Për krahasim, në vitin 2005, 33.6% e grave të moshës 
15-49 vjeç, të martuara ose në bashkim, kishin nevojë të paplotësuar 
për kontracepsion.48 Nevoja për planifikim familjar është dukshëm 
më e ulët për gratë që nuk janë as të martuara dhe as në bashkim, 
të moshës 15-49 vjeç dhe që përdorin kontracepsion - për gratë në 
përgjithësi (24.6%) dhe për gratë rome, veçanërisht (10.3%). Kërkesa 
totale për planifikim familjar te femrat rome të pamartuara është 
11.6% ndërsa për të gjitha femrat 24.6%.49

Numri i aborteve shënon rënie. Shkalla e abortit u ul nga 27 aborte për 
100 lindje të gjalla në 2007 në 19 aborte në 2019. Kjo do të thotë se nëse 
në vitin 2007, 12 në çdo 1000 gra të moshës 15-49 vjeç kishin abortuar, 
deri në vitin 2019 kjo shifër ishte vetëm 7.5 për 1 000 gra. Qasja në abort 
është ndikuar nga ndryshime të rëndësishme ligjore dhe politikash. 
Në vitin 2013, hyri në fuqi Ligji për Ndërprerjen e Shtatzënësisë (Ligji 
për Abortin), duke kufizuar qasjein e grave në abort. Miratimi i ligjit u 
shoqërua me një fushatë publike që stigmatizonte abortin. Ligji ishte 
në fuqi deri në vitin 2019 kur u miratua një ligj i ri për ndërprerjen e 

46 Starbird, E. et al. (2016) Investimi në Planifikimin Familjar: Çelësi për Arritjen e 
Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm, Shëndeti Global: Shkencë dhe Praktikë, 
4(2):191-210; https://doi.org/10.9745/GHSP-D-15-00374 

47 MICS 2018/2019.
48 MICS 2005/2006.
49 MICS 2018/2019.

Figura 14. 
Numri i aborteve të regjistruara sipas 
grupmoshës dhe vitit

Burimi:  Instituti për Shëndet Publik 
baza e të dhënave (2022).

Treguesi i OZHQ 3.7.1 
Përqindja e grave të  
moshës riprodhuese  
(15-49 vjeç vjet) të cilëve 
u është plotësuar nevoja 
për planifikim familjar me 
metoda moderne

https://doi.org/10.9745/GHSP-D-15-00374
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shtatzënisë, i cili shfuqizoi dispozitat që kufizonin qasjein e grave në 
abort të sigurt, siç është periudha e detyrueshme për këshillim dhe 
pengesa të tjera administrative. 

Duke parë konkretisht 2018-2020, numri i aborteve ra në mënyrë 
dramatike në vitin 2020, një reflektim i qasjeit më të kufizuar të kësaj 
procedure mjekësore gjatë pandemisë COVID-19. Në përgjithësi, 
numri i aborteve ka qenë në rënie për gratë nën moshën 20 vjeç edhe 
para krizës shëndetësore. Nga viti 2021, në Klinikën Gjinekologjike dhe 
Obstetrike në Shkup janë bërë të disponueshme abortet mjekësore, që 
do të thotë abort pa kirurgji. Megjithatë, kjo procedurë nuk është ende 
e disponueshme për gratë në rajone të tjera të vendit, veçanërisht 
gratë rurale, nëse nuk mund të udhëtojnë në kryeqytet

SHËNDETI I NËNËS DHE I TË PORSALINDURIT 

Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Amësi të Sigurt për 2010-2015 
dhe Strategjisë për Shëndetin Seksual dhe Riprodhues për 2011-2020, 
së bashku me planet kombëtare të veprimit për zbatimin e tyre, 
kontribuan në përmirësime të rëndësishme në shëndetin e grave dhe 
foshnjave.

Shumica e grave shtatzëna në Maqedoninë e Veriut marrin 
kujdes paralindor (antenatal). Periudha antenatale është një kohë 
e rëndësishme për të kontaktuar gratë shtatzëna me një sërë 
ndërhyrjesh që mund të jenë jetike për shëndetin dhe mirëqenien e 
tyre dhe të foshnjave të tyre (për shembull, për të informuar gratë dhe 
familjet për çdo rrezik gjatë shtatzënisë, lindjes dhe lindjen dhe për të 
siguruar që gratë shtatzëna, në praktikë, të kenë qasje tek një ofrues 
i kualifikuar i kujdesit shëndetësor kur ato lindin). OBSH rekomandon 
një minimum prej tetë vizitash antenatale bazuar në një rishikim 
të efektivitetit të modeleve të ndryshme të kujdesit antenatal. Në 
Maqedoninë e Veriut, si në zonat urbane ashtu edhe në ato rurale, 
95,7% e grave të moshës 15-49 vjeç me lindje të gjallë në dy vitet e 
fundit kanë pasur të paktën katër vizita të kujdesit antenatal, ndërsa 
81,1% kanë pasur tetë ose më shumë vizita. Në mesin e grave rome, 
93.4% kanë pasur katër ose më shumë vizita, por vetëm 61.6% kanë 
pasur tetë ose më shumë vizita.50. Gratë rome kanë pasur vazhdimisht 
më pak vizita gjatë viteve – në vitin 2005, 94,7% e grave rome kishin 
të paktën një vizitë kundrejt 98,7% të femrave maqedonase dhe 99,1% 
shqiptare51

50 MICS 2018/2019.
51 MICS 2005/2006.

Treguesi i OZHQ 3.1.2 
Përqindja e lindjeve të 
ndjekura nga personel i 
kualifikuar shëndetësor
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Pothuajse të gjitha gratë lindin në një institucion shëndetësor publik 
(95.8%). Programet e mëmësisë së sigurt rekomandojnë që të gjitha 
gratë dhe të sapolindurit të marrin kujdes post-natal përmes një 
kontrolli shëndetësor brenda dy ditëve nga lindja. Në Maqedoninë 
e Veriut, moduli i kontrolleve shëndetësore pas lindjes përfshin 
informacione për kontaktin e të porsalindurve dhe nënave me një 
infermiere dhe pyetje specifike për llojin e kujdesit.

Vizitat e kujdesit pas lindjes për të sapolindurit janë dukshëm më të 
larta se ato për nënat. Më shumë se gjysma (59%) e nënave rome dhe 
47.4% e të gjitha nënave të moshës 15-49 vjeç që kanë lindur në dy vitet e 
fundit nuk kanë marrë asnjë vizitë të kujdesit pas lindjes gjatë qëndrimit 
në një institucion ose në shtëpi pas lindjes.52. Shumica e të porsalindurve 
marrin kujdesin pas lindjes pas javës së parë pas daljes nga spitali. Një 
e katërta (23.6%) e të porsalindurve që jetojnë në zonat urbane marrin 
kujdes pas lindjes në ditën e parë ose të dytë pas daljes nga spitali, por kjo 
shifër është dukshëm më e ulët për të sapolindurit në zonat rurale ose 
vendbanimet rome. 20% e të gjithë të porsalindurve romë nuk marrin 
vizitë të kujdesit pas lindjes pas daljes nga institucioni shëndetësor 53 

Shkalla e vdekshmërisë foshnjore ka qenë në rënie, pjesërisht një 
reflektim i qasjes më të mirë të grave në shëndetin riprodhues dhe 
kujdesin para lindjes. Kur progresi në reduktimin e vdekshmërisë 
foshnjore ngeci në fund të viteve 2010, Ministria e Shëndetësisë krijoi 
Komitetin Kombëtar të Nënës së Sigurt dhe Grupin Punues të Auditimit 
të Vdekshmërisë Perinatale në 2015 për të siguruar cilësi më të mirë të 
shërbimeve për nënat dhe foshnjat. Kjo kishte për qëllim të siguronte 
përmirësime të shpejta në rezultatet e shëndetit të nënës dhe të 
porsalindurve.54 Nga viti 2000 deri në vitin 2020, shkalla e vdekshmërisë 
foshnjore ra nga 13.2 vdekje për 1000 foshnja në 5.7 vdekje.

SHKAQET E VDEKJEVE

Siç u përshkrua më lart, gratë jetojnë më gjatë se burrat nga katër deri 
në pesë vjet dhe nuk ka pasur ndonjë ndryshim të qartë në këtë hendek 
gjinor me kalimin e kohës. Aktualisht, gratë vdesin mesatarisht në 
moshën 76 vjeç, ndërsa burrat në moshën 71.6 vjeç. Pabarazitë gjinore 
në jetëgjatësinë kanë dimensione biologjike dhe sociale.

52 MICS 2018/2019.
53 Ibid.
54 Organizata Botërore e Shëndetësisë, Zyra Rajonale për Evropën (2021) Auditimi i 

vdekshmërisë perinatale: Maqedonia e Veriut 2019.

Treguesi i OZHQ 3.2.1 
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Treguesi i OZHQ 3.2.2 
Shkalla e vdekshmërisë 
neonatale
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Mortaliteti i nënave55.është një shkak vdekjeje që lidhet vetëm me 
gratë. Në Maqedoninë e Veriut, vdekshmëria amtare është e rrallë 
(0-2 raste në vit gjatë dekadës së fundit), dhe për këtë arsye vetëm 
Shërbimi për Kujdesin Shëndetësor të Nënave dhe Fëmijëve (Qendra 
për Shëndetësi Shkup) publikon të dhëna përkatëse. Nuk ka pasur 
vdekje të nënave të regjistruara në asnjë vit nga 2015-2019, por këto të 
dhëna sugjerojnë një probabilitet të lartë të nënregjistrimit, kryesisht 
për shkak të keqklasifikimit të shkakut të vdekjes. Në vitin 2021 janë 
regjistruar dy raste të vdekshmërisë amtare, e cila e shprehur përmes 
raportit të vdekshmërisë amtare është ekuivalente me 10.7 për 100 
000 lindje të gjalla.56. Për krahasim, shkalla e vdekshmërisë amtare në 
BE është nën 10 vdekje amtare për 100 000 lindje të gjalla 57 

55 Vdekshmëria amtare i referohet vdekjes së një gruaje gjatë shtatzënisë, lindjes ose 
brenda 42 ditëve pas ndërprerjes së shtatzënisë, pavarësisht nga kohëzgjatja ose 
vendndodhja e shtatzënisë, nga çdo shkak që lidhet ose rëndohet nga shtatzënia, 
ose nga sjellja e saj, por jo. si pasojë e shkaqeve aksidentale ose rastësore.

56 Shëndeti i nënave dhe fëmijëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin 2021, 
Shërbimi për kujdesin shëndetësor të nënave dhe fëmijëve (ende nuk është publikuar)

57 Eurostat (2017), The EU in the world - health - Statistics Explained (europa.eu)

Figura 15. 
Mosha në momentin e vdekjes,  
sipas grupmoshës

Figura 17. 
Vdekjet nga lëndime 

Figura 16. 
Vdekjet e lidhura me sëmundjet nga shkaku
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Shkaqet kryesore të vdekjes si për burrat ashtu edhe për gratë janë 
sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, edhe pse ka pasur një 
rënie të përgjithshme të mortalitetit nga këto shkaqe Vdekjet për 
shkak të neoplazmave (përfshirë kancerin) janë rritur për gratë dhe 
burrat dhe janë shkaku i dytë kryesor i vdekjeve. 

Vdekshmëria për shkak të lëndimeve dhe dhunës është ulur që nga 
viti 2011, me përjashtim të vrasjeve. Në përgjithësi, burrat vdesin 
më shpesh nga shkaqe të dhunshme sesa gratë. Këtu, ne mund të 
shohim se për gratë, jetëgjatësia e përgjithshme e tyre më e lartë 
është gjithashtu e lidhur me normat gjinore dhe dallimet e sjelljes 
të bazuara në gjini. Për shembull, statistikisht, burrat kanë më shumë 
gjasa të abuzojnë me alkoolin dhe substancat e tjera sesa gratë, dhe 
burrat janë gjithashtu të mbipërfaqësuar në profesione të rrezikshme 
(si miniera, gurore dhe ndërtim) që i vënë ata në rrezik lëndimi. Përsa 
i përket aksidenteve rrugore, gratë përdorin transportin publik më 
shpesh sesa burrat. Numri i femrave që posedojnë automjet është 
dukshëm më i ulët se ai i meshkujve (15% në vend në tërësi dhe rreth 
21% në rajonin e Shkupit)58- duke sugjeruar që grate nuk vozisin 
makinën aq shpesh. Vdekjet aksidentale për shkak të lëndimeve dhe 
helmimeve dhe përgjithësisht konsiderohen të parandalueshme duke 
adresuar faktorët e rrezikut.

58 Apostolova, O. (2019) Mbështetje për zbatimin e Draft Planit të Veprimit për 
Barazinë Gjinore dhe Ndryshimet Klimatike, Versioni 0.2, UNDP:  
https://api.klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/ 
7b705f174c1ba220ebd359638e a9deb84e80b37965ed78f7cf3a783b70363269.pdf 

Treguesi i OZHQ 3.4.2 
Shkalla e vdekshmërisë së 
vetëvrasjeve

Treguesi i OZHQ 3.1.1 
Raporti i vdekshmërisë  
së nënave

Treguesi i OZHQ 3.4.1 
Shkalla e vdekshmërisë  
që i atribuohet sëmundjeve 
kardiovaskulare, kancerit, 
diabetit ose sëmundje 
kronike të frymëmarrjes

https://api.klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/7b705f174c1ba220ebd359638ea9deb84e80b37965ed78f7cf3a783b70363269.pdf
https://api.klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/7b705f174c1ba220ebd359638ea9deb84e80b37965ed78f7cf3a783b70363269.pdf
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2.3 ARSIMI

REGJISTRIMI DHE VIJIMI I SHKOLLËS FILLORE DHE TË MESME

Numri i nxënësve të regjistruar në shkollat   fillore dhe të mesme ka 
qenë në rënie gjatë dy dekadave të fundit, nga rreth 250 000 (nxënës 
fillor) dhe 93 000 (nxënës të mesëm) në vitin akademik 2000-2001 
në rreth 190 000 (fillor) dhe 000 (të mesëm) në vitin akademik 2020-
2021. Ky trend është pasojë e drejtpërdrejtë e situatës me migracionin, 
siç u diskutua më lart, ritmit në rënie të lindjeve dhe zhvillimeve të 
tjera shoqërore në Maqedoninë e Veriut. Në të njëjtën kohë, raporti 
i vajzave ndaj djemve ka mbetur konsistent me kalimin e kohës, me 
barazinë gjinore virtuale në regjistrimet në nivelin e detyrueshëm. 
Djemtë përfaqësojnë 52% të nxënësve fillor dhe të mesëm, dhe 48% e 
nxënësve janë vajza, pothuajse pa asnjë ndryshim.

Normat neto të regjistrimit në arsimin fillor janë të larta në 
Maqedoninë e Veriut - me mbi 90% të fëmijëve të regjistruar në 
arsimin e detyrueshëm. Në vitin akademik 2018-2019, për shembull, 
98.4% e fëmijëve të moshës së shkollës fillore ishin të regjistruar. 
Fëmijët e moshës së shkollës fillore që jetojnë në zona urbane kanë 
më shumë gjasa të jenë jashtë shkollës (raporti neto i frekuentimit 
për fëmijët në zonat urbane është 97.4%, për zonat rurale 99.2%).Këtu 
ka dallime shumë të vogla gjinore; vajzat në zonat urbane kanë pak 
më shumë gjasa të jenë jashtë shkollës, ndërsa djemtë në zonat rurale 
janë pak më shpesh jashtë shkollës.

Në vitin akademik 2018-2019, 90,6% e fëmijëve të moshës së shkollës 
së mesme vijonin shkollën e mesme. Situata e fëmijëve jashtë shkollës 
është e ngjashme me atë të fëmijëve të moshës së shkollës fillore - 
mosfrekuenca në zonat urbane është pak më e lartë se në ato rurale 
(përkatësisht 9,4% dhe 6,9%). Modelet gjinore pasqyrojnë gjithashtu 
ato për shkollat fillore: vajzat kanë më shumë gjasa të mos ndjekin 
shkollat e mesme urbane dhe djemtë të mos ndjekin shkollat rurale 
(9.7% e vajzave urbane kundrejt 7.7% e djemve ruralë59).Fëmijët në 
zonat rurale shpesh ndihmojnë prindërit e tyre në fermat familjare 
dhe kjo mund të jetë një arsye kryesore që ata janë jashtë shkollës. 
Gjithsej 21.8% e fëmijëve të moshës 15-17 vjeç që jetojnë në zonat 
rurale janë të përfshirë në aktivitete ekonomike deri në 43 orë në javë, 
krahasuar me 9.8% të fëmijëve që jetojnë në zonat urbane.60

59 MICS 2018-2019.
60 MICS 2018/2019.

Figura 19. 
Përqindja e fëmijëve romë të moshës së 
shkollës fillore jashtë shkollës (2018/2019)

Burimi: MICS 2018-2019

Kalimi nga arsimi fillor në atë të mesëm

Figura 18. 
Kanë braktisur shkollën herët

Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore



32

2. Pasqyrë e tendencave në barazinë gjinore

Kalimi nga arsimi fillor në atë të mesëm është vazhdimisht më i lartë 
për djemtë, ndërsa kalimi nga arsimi i mesëm në atë të lartë është më 
i lartë për vajzat..

Më shpesh, vajzat e braktisin shkollën herët61,me përjashtim të vitit 
2017, kur përqindja e djemve të regjistruar ishte më e lartë. Nuk ka asnjë 
arsye të dukshme për këtë. Megjithatë, për të dyja gjinitë, numrat ranë 
nga 22% për gratë dhe 18% për burrat në 2007, në vetëm 8.4% dhe 
5.9%, respektivisht në vitin 2019. Edhe pse hendeku gjinor tek ata që 
braktisën shkollën e hershme ishte më i ulët në vite të veçanta, atje 
nuk është një tendencë e qartë ngushtimi. 

Megjithatë, situata në lidhje me regjistrimin në shkollë dhe kohën e 
pushimit nga shkolla është shumë e ndryshme si për djemtë ashtu 
edhe për vajzat rome. Në vitin akademik 2018-2019, për shembull, 
19% e vajzave rome dhe 18.4% e djemve romë nuk ishin regjistruar në 
shkollën fillore.62

Përqindja më e lartë e fëmijëve romë jashtë shkollës fillore ndodh 
në vitet e adoleshencës (mosha 13-14), në kohën e pubertetit. Kjo 
moshë mund të lidhet edhe me tendencat në punën e fëmijëve, 
shfrytëzimin e fëmijëve (për lypje, grumbullim shishe plastike, 
hekur, etj.). 3.2% e djemve romë dhe 3.4% e vajzave rome të moshës 
12-14 vjeç (përkundrejt 2.4% djemve dhe 0% vajzave të popullsisë së 
përgjithshme) janë ekspozuar ndaj aktiviteteve ekonomike për 14 ose 
më shumë orë në javë, që konsiderohet punë e fëmijëve.63 Për më 
tepër, 1.3% e djemve romë dhe 9.6% e vajzave rome (kundrejt 1.5% e 
djemve dhe 0% e vajzave nga popullata e përgjithshme) midis moshës 
12-14 vjeç kryejnë punët e shtëpisë për më shumë se 21 orë në javë.64 
Kjo mund të jetë edhe një arsye që fëmijët romë, veçanërisht vajzat 
rome, janë jashtë shkollës gjatë dy viteve të fundit të arsimit fillor.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale punon me policinë për të kërkuar 
fëmijët e rrugës që kanë nevojë për ndihmë dhe gjurmon rastet e punës 
së detyruar të fëmijëve përmes Departamentit të Përfshirjes Sociale. 
Ai regjistron ankesa për punën e rrezikshme të fëmijëve dhe heton 
pjesëmarrjen e fëmijëve në punën në rrugë përmes 30 Qendrave për 
Punë Sociale (QPS) dhe Zyrës së Avokatit të Popullit, e cila përfshin një 
njësi të veçantë për hetimin e shkeljeve të të drejtave të fëmijëve dhe 
i referon ankesat në Inspektoratin Shtetëror të Punës. Në vitin 2020 

61 Nga AFP: Përqindja e popullsisë së moshës 18-24 vjeç pa ose me arsim të mesëm 
të ulët dhe jo në arsim ose trajnim të mëtejshëm.

62  MICS 2018/2019.
63  Ibid.
64  Ibid.
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janë regjistruar gjithsej 157 fëmijë në rrugë deri në moshën 15 vjeç, nga 
të cilët 67 vajza.65

Në nivelin e shkollës së mesme, gjasat që fëmijët romë të jenë jashtë 
shkollës rriten. Në vitin akademik 2018-2019, më shumë se gjysma 
(52.8%) e të gjithë fëmijëve romë të moshës 15-18 vjeç ishin jashtë 
shkollës së mesme. Vajzat rome kanë një shkallë pak më të lartë të 
mosfrekuentimit të shkollës së mesme - 54,1% nuk ishin në shkollë, 
ndërsa përqindja e djemve romë jashtë shkollës ishte 51,6%. Fëmijët 
romë janë ndër grupet më të margjinalizuara dhe më të varfra dhe 
kështu shkalla e lartë e braktisjes në arsimin e mesëm zakonisht 
korrespondon me punën e fëmijëve, si dhe me martesën e fëmijëve - 
një fenomen që është më i zakonshëm tek vajzat rome.

Gjithsej 12,7% e djemve romë dhe 2,8% e vajzave rome të moshës 
15-17 vjeç janë të përfshirë në aktivitete ekonomike deri në 43 orë 
në javë, ndërsa 3,8% bëjnë një lloj pune për më shumë se 43 orë.66. 
Ndër fëmijët që merren me aktivitete ekonomike, 11.7% nuk ndjekin 
shkollën 67 Mungesa e arsimit të mesëm ka ndikime të drejtpërdrejta 
në nivelet e larta të papunësisë te romët, si dhe në mbipërfaqësimin e 
tyre në punë me pagë të ulët dhe joformale.  

ZGJEDHJET GJINORE NË ARSIMIN E MESËM

Në kohën kur vajzat dhe djemtë arrijnë nivelin e arsimit të mesëm, 
stereotipet gjinore luajnë një rol në vendimet e tyre për të studiuar 
lëndë të veçanta. Të dy djemtë dhe vajzat janë të drejtuara drejt 
fushave të arsimit që konsiderohen si fusha të përshtatshme për 
punë në të ardhmen. Një përqindje pak më e lartë e vajzave në 
arsimin e mesëm të lartë përfundojnë arsimin e tyre në gjimnaz (53% 
e maturantëve ishin vajza në 2019), ndërsa djemtë kanë më shumë 
gjasa të përfundojnë arsimin profesional në këtë nivel (56% e të 
diplomuarve profesional ishin djem në të njëjtin vit). Duke krahasuar 
vitet akademike, ka pasur një tendencë paksa në rritje që vajzat të 
studiojnë në gjimnaze që specializohen në shkencat natyrore dhe 
matematikë dhe jo në arsimin e përgjithshëm.

65 Enti Shtetëror i Statistikave (2021) Mirëqenia sociale e fëmijëve, të miturve dhe 
të rriturve, 2020.  
Në dispozicion në: https://www.stat.gov.mk/publikacii/2021/2.4.21.03.917.pdf 

66  MICS 2018/2019.
67  Ibid.

Figura 20. 
Përqindja e fëmijëve romë të moshës 
së shkollës së mesme jashtë shkollës 
(2018/2019)

Burimi: MICS 2018-2019

Tre fushat kryesore të studimit, të 
dominuara nga vajzat/djemtë (2018/2019)

https://www.stat.gov.mk/publikacii/2021/2.4.21.03.917.pdf
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Në arsimin profesional, megjithatë, disa fusha studimi mbeten të 
lidhura fort si “femërore” dhe të tjera si “mashkullore”. Për shembull, 
në vitin akademik 2018-2019, vajzat përfaqësonin mbi 60% të të 
diplomuarve me specialitete në shëndetësi, drejtësi, shërbime 
personale dhe tekstile. Në shëndetësi dhe shërbime personale, 
specialitete për çdo të diplomuar mashkull ka pothuajse tre të 
diplomuara femra. Në të kundërt, djemtë dominojnë në fusha të 
tilla studimi të perceptuara “mashkullore” si prodhimi, inxhinieria 
mekanike dhe elektrike, bujqësia dhe hoteleria (udhëtime, turizëm, 
hotele dhe hoteleri). Inxhinieria kimike dhe edukimi i artit janë fusha 
studimi më të balancuara gjinore, për shembull.

Aty ku zgjedhjet arsimore bëhen më të balancuara në nivelin e 
mesëm të lartë, tendenca duket se drejtohet nga më shumë vajza që 
regjistrohen dhe përfundojnë studimet e tyre në fusha jo tradicionale. 

REGJISTRIMI NË ARSIMIN E LARTË 

Në arsimin e lartë regjistrohen në shumë femra se sa meshkuj. 
Përqindja e femrave dhe meshkujve në vitet e para në arsimin terciar 
ka ndryshuar nga viti në vit, por femrat përfaqësojnë vazhdimisht më 
shumë se gjysmën e studentëve të regjistruar.

Shkalla e regjistrimit në universitete për femrat ka ardhur duke u rritur 
dhe meqenëse shkalla e regjistrimit të meshkujve është e ndenjur, 
hendeku gjinor është zgjeruar pak. Ky hendek gjinor në përqindjet e 
regjistrimit u bë veçanërisht i theksuar pas vitit 2007 - viti kur qeveria 
nisi një program shtetëror për hapjen dhe/ose zgjerimin e degëve të 
universiteteve, fakulteteve dhe programeve në të gjithë vendin me 
qëllim rritjen e qasjeit në arsimin terciar. Në të njëjtën kohë, Qeveria 
prezantoi një program për inkurajimin e personave në të 30-at dhe 
40-at për t’u regjistruar në universitete, me qëllim rritjen e nivelit të 
arsimimit të popullsisë. Bazuar në të dhënat e regjistrimit, duket se 
këto masa kanë pasur një ndikim pozitiv në inkurajimin e një pjese 
më të madhe të meshkujve për t’u regjistruar. Deri në vitin 2020, gratë 
përfaqësonin 54% të studentëve të regjistruar në arsimin e lartë. 

Regjistrimi më i madh i grave në arsimin e lartë është zakonisht një 
reflektim i faktit se të rinjtë kanë mundësi më të mëdha për të gjetur 
punë me nivele më të ulëta kualifikimesh dhe për të hyrë në tregun e 
punës në moshë më të hershme. 

Figura 21. 
Nxënësit që kanë përfunduar arsimin  
e mesëm të lartë në gjimnaz,  
sipas fushës së studimit dhe gjinisë

2009/2010

2018/2019

Kalimi nga arsimi i mesëm në atë të lartë
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Shifrat stagnuese të regjistrimit në universitete janë shoqëruar me një 
rritje të shkallës së përfundimit. Pas vitit 2007, numri i të diplomuarve 
pothuajse u dyfishua në krahasim me fillimin e viteve 2000, por që 
atëherë ka pasur një rënie graduale. Megjithatë, ngjashëm me normat 
e regjistrimit, femrat kanë më shumë gjasa të diplomohen nga arsimi 
terciar sesa meshkujt. Femrat vazhdojnë të shfaqin një raport pak më 
të lartë të diplomimit ndaj regjistrimit, edhe pse hendeku gjinor u 
ngushtua pas vitit 2007. 

ZGJEDHJET GJINORE NË ARSIMIN E LARTË (TERCIAR)

Modelet e zgjedhjeve arsimore gjinore që shihen në arsimin e mesëm 
vazhdojnë edhe në arsimin terciar. Shkencat mjekësore dhe shkencat 
humane shihen si lëndë “femërore”, bazuar në faktin se për çdo të 
diplomuar mashkull, ka dy deri në tre gra të diplomuara. Në të kundërt, 
shkencat teknike dhe bioteknike janë fusha studimi “mashkullore”, 
megjithëse përqindja e grave që diplomohen në këto fusha është rritur 
nga viti 2006 në 2019. Fusha e shkencave bioteknike është praktikisht 
e balancuar gjinore për sa i përket përqindjes së të diplomuarve.. 

Modelet gjinore që shihen në studimet universitare përsëriten 
si në nivelin master ashtu edhe në atë të doktoraturës. Një pjesë 
më e madhe e grave diplomohen me diploma Master në shkencat 
mjekësore, humane dhe shkencat natyrore, ndërsa burrat përbëjnë 
një pjesë të madhe të të diplomuarve në shkencat bioteknike. Ka 
ndryshime të dukshme me kalimin e kohës: në të gjitha fushat, përveç 
shkencave sociale, gratë janë regjistruar më shpesh se burrat, dhe 
veçanërisht në shkencat mjekësore në vitin 2019, pothuajse 4 gra janë 
regjistruar për çdo burrë. Gratë kanë qenë gjithashtu përqindja më 
e madhe e të diplomuarve në shkencat mjekësore, ndërsa shkencat 
teknike dhe teknologjike janë bërë të balancuara gjinore për sa i përket 
të diplomuarve me diploma Master. Për krahasim, derisa në vitin 2019 
në shkencat teknike dhe teknologjike ishin të diplomuar 199 meshkuj 
dhe 197 femra, në të njëjtën fushë në vitin 2020 ishin 180 femra dhe 
156 meshkuj.68

Në nivelin e doktoraturës në të kaluarën, më shumë burra se gra 
ishin regjistruar në programe në shkencat natyrore, shkencat teknike 
dhe teknologjike, shkencat teknike, bioteknike dhe shkencat sociale, 
por deri në vitin 2019, kjo tendencë ndryshoi dhe përqindja e grave 

68 ESHS, Baza e të dhënave MakStat, Studentë të diplomuar në studimet master 
dhe specialistë sipas fushave shkencore, gjinisë dhe institucionit të arsimit të 
lartë, sipas viteve

Figura 22. 
Nxënësit që kanë përfunduar arsimin 
e mesëm të lartë profesional (sipas 
fushave të përzgjedhura të studimit)

2009/2010 2018/2019

Figura 23. 
Gratë dhe burrat e regjistruar për herë të 
parë në vitin e parë të arsimit të lartë
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si studente të regjistruara u rrit. Përsa i përket të diplomuarve me 
doktoraturë, shkencat mjekësore dhe ato humane kanë qenë prej 
kohësh fusha e preferuar e studimit për gratë dhe kjo tendencë është 
bërë më e fortë me kalimin e kohës. Nga ana tjetër, gratë e diplomuara 
për doktoraturë janë rritur në shkencat natyrore dhe shkencat sociale. 

Ndryshimet e vërejtura në nivelin e arsimit terciar, dhe në një masë 
më të vogël në arsimin e mesëm të lartë, të më shumë grave që 
regjistrohen dhe përfundojnë studimet e tyre në degët teknike 
mund të pasqyrojnë masat e miratuara nga qeveria për të inkurajuar 
vajzat dhe të rejat që të ndjekin fushat arsimore të konsideruara 
tradicionalisht “. mashkullore”. Masat pozitive, si bursat, si dhe 
fushatat ndërgjegjësuese, me shumë gjasa kanë kontribuar në këtë 
prirje. Megjithatë, rruga për të pasur më shumë vajza në shkencë, 
teknologji, inxhinieri dhe matematikë (STEM) mbetet e gjatë. Siç 
tregohet në seksionin 2.5 mbi punën dhe tregun e punës, konceptet 
e zgjedhjeve arsimore si “të përshtatshme” për të rejat ose për të 
rinjtë përcaktojnë mundësitë e punësimit në të ardhmen dhe ndarjen 
e profesioneve, me punonjëset femra të mbipërfaqësuara në fusha 
joteknike që janë shoqëruar me paga më të ulëta dhe më pak prestigj. .

TË MËSUARIT GJATË GJITHË JETËS

Në përgjithësi, përqindja e popullsisë në moshë pune (15-64 vjeç) 
që ndjek arsimin formal ka qenë në rënie, si për gratë ashtu edhe 
për burrat, pa dallime të dukshme gjinore. Për sa i përket ndjekjes 
së aktiviteteve mësimore jashtë sistemit të rregullt arsimor (arsim 
joformal), përfshirja është ende shumë e ulët, si për femrat ashtu edhe 
për meshkujt, me pjesëmarrje pak më të lartë të femrave.

MËSIMDHËNIA SI PROFESION

Profesioni i mësuesit, në nivelet e shkollës fillore dhe të mesme, 
nuk dominohet vetëm nga gratë, por ai është bërë gjithnjë e më i 
feminizuar vitet e fundit. Për çdo mësues mashkull në shkollat fillore, 
në vitin akademik 2019-2020 ka pasur 2.3 mësuese femra krahasuar 
me 1.3 mësuese femra në vitin akademik 2000-2001. E njëjta pamje 
është edhe në shkollat e mesme; raporti i mësuesve femra u rrit nga 
1.2 në 1.6 për çdo mësues mashkull gjatë kësaj periudhe.

Figura 24. 
Studentë të diplomuar, në studimet 
universitare dhe shkollat e larta sipas 
fushave shkencore

Figura 25. 
Përqindja e grave dhe burrave që janë 
diplomuar me diplomë Master sipas 
fushave të studimit dhe vitit year

Figura 26. 
Përqindja e femrave dhe meshkujve që 
janë diplomuar me doktoraturë sipas 
fushës së studimit dhe vitit year
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Mësimdhënia në nivel universitar tërheq më shumë meshkuj, ndoshta 
për shkak të statusit dhe pagës më të lartë të pozitës. Në përgjithësi, 
ka afër barazi gjinore në stafin mësimdhënës në nivelin terciar. 
Megjithatë, burrat mbajnë më shpesh pozitat e profesorit të rregullt 
dhe profesorit të asociuar, me një përqindje më të madhe të grave në 
pozita më të ulëta, si lektor. Kjo situatë ka filluar të ndryshojë dhe deri 
në vitin akademik 2019-2020, përqindja e grave është rritur në mesin e 
asistentëve, docentëve dhe profesorëve.  

Treguesi i OZHQ 4.3.1 
Shkalla e pjesëmarrjes  
së të rinjve dhe të  
rriturve në arsimin dhe 
trajnimin formal dhe joformal 
në 12 muajt e mëparshëm, 
sipas gjinisë

Përqindja e stafit mësimdhënës  
femra dhe meshkuj

Figura 28. 
Përqindja e personelit mësimdhënës të grave dhe burrave  
(për kategori të përzgjedhura)

Figura 27. 
Pjesa e popullsisë në moshë pune (15-64 vjeç) që ndjek arsimin formal dhe joformal

EDUKIMI 
JOFORMAL

EDUKIMI 
FORMAL
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2.4 HENDEKU DIGJITAL GJINOR

Edhe pse po ngushtohet, ka ende një hendek digjital gjinor në 
Maqedoninë e Veriut, duke iu referuar mënyrës sesi burrat dhe gratë 
përdorin teknologjitë e informacionit dhe komunikimit (TIK). Krahasuar 
2006 me 2019, gratë përdorin internetin më rrallë se burrat, por ato 
po arrijnë. Gratë dhe burrat përdorin internetin për blerje online në të 
njëjtën masë, për shembull. Ka pasur një rritje veçanërisht të fortë në 
përqindjen e njerëzve që kanë bërë blerje online që nga viti 2017, gjë që 
tregon se popullsia ishte mësuar më shumë me përdorimin e TIK-ut 
edhe para pandemisë globale të COVID-19 në 2020.

Megjithatë, për shkak të mungesës së të dhënave të sistematizuara 
të besueshme, disa dallime të rëndësishme në qasjein në teknologjitë 
digjitale nuk mund të shihen në të dhënat e disponueshme, të tilla si 
qasjei për gratë që jetojnë në zonat rurale, gratë e moshuara ose gratë 
vetëm me arsim fillor.

Treguesi i OZHQ 4.4.1 
Përqindja e të rinjve  
dhe të rriturve me 
informacion dhe komunikim 
aftësitë teknologjike (TIK), 
sipas llojit të aftësive

Figura 29. 
Pjesa e përdoruesve të kompjuterit (lart) 
dhe e personave (të moshës 15-74 vjeç) 
që blejnë mallra dhe shërbime përmes 
internetit (posht)

Treguesi i OZHQ 17.8.1 
Përqindja e  
individëve që  
përdorin internetin
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2.5 PUNA DHE TREGU I PUNËS

GRATË JASHTË FUQISË PUNËTORE

Popullsia ekonomikisht aktive i referohet fuqisë punëtore të vendit, 
domethënë njerëzve të punësuar, si dhe atyre që janë të papunë, 
por që kërkojnë punë në mënyrë aktive. Personat që konsiderohen si 
ekonomikisht joaktivë, ose jashtë fuqisë punëtore, janë ata që janë 
të papunë dhe që nuk kërkojnë ose nuk janë të disponueshëm për të 
punuar. Në Maqedoninë e Veriut, gratë (15 vjeç e lart) janë dukshëm 
më pak aktive në tregun e punës sesa burrat e së njëjtës grupmoshë. 
Në vitin 2020, shkalla e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës 
ishte 45.7%. Kjo do të thotë se 54.3% e grave do të konsideroheshin 
ekonomikisht joaktive. Krahasuar, në të njëjtin vit, shkalla e 
pjesëmarrjes së meshkujve në tregun e punës ishte 67.1%, duke lënë 
vetëm 32.9% të meshkujve që do të konsideroheshin joaktivë.

Ndryshimet në shkallën e pjesëmarrjes së grave dhe burrave në 
tregun e punës rezulton në një hendek gjinor. Në Maqedoninë e 
Veriut, hendeku gjinor në shkallën e punësimit për personat e moshës 
20-64 vjeç është 17.5%. Ndërsa një hendek gjinor duhet të pritet, pasi 
reflekton faktin se gratë kanë shumë më tepër gjasa të marrin kohë 
jashtë tregut të punës për të rritur fëmijët dhe për përgjegjësi të tjera 
familjare, hendeku në Maqedoninë e Veriut është më i madh se ai në 
BE. Në krahasim, në BE hendeku gjinor në vitin 2020 ishte 11%.69 

Një trend i dukshëm në Maqedoninë e Veriut është fakti se përqindja 
e grave ekonomikisht joaktive është në rënie progresive që nga viti 
2000. Më shumë gra janë zhvendosur në punësim në krahasim 
me papunësinë. Megjithatë, hendeku i përgjithshëm gjinor në 
pjesëmarrjen në fuqinë punëtore ka vazhduar pasi edhe burrat kanë 
përfituar nga rritja e punësimit.

Duke parë hendekun gjinor në pjesëmarrjen në tregun e punës, ai 
ka mbetur i qëndrueshëm për të rinjtë (15-24 vjeç) dhe për individët 
mbi 45 vjeç, ndërsa është ngushtuar për grupmoshën 25-44 vjeç. 
Kjo sugjeron që gratë në këto grupmosha janë bërë më aktive në 
tregun e punës gjatë viteve të fundit. Ky ndryshim i veçantë mund 
të jetë rezultat, të paktën pjesërisht, i synimit të qartë të grave për 
të rritur pjesëmarrjen e tyre në tregun e punës, të tilla si grante për 
vetëpunësim, subvencione për paga dhe trajnime që synojnë rritjen 

69 Eurostat. 2022. Statistikat Gjinore. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/ index.php?title=Gender_statistics#Labour_market 

Figura 30. 
Gratë dhe burrat brenda dhe  
jashtë fuqisë punëtore (15+)

Figura 31 
Pjesa e grave dhe burrave në grupet 
kryesore të njerëzve ekonomikisht 
joaktivë, 2019
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e aftësive të tyre profesionale. Që nga viti 2012, Ministria e Ekonomisë 
zbaton një masë specifike për mbështetjen e grave sipërmarrëse, 
dhe për të forcuar aktivitetet e tilla, në vitin 2018 është miratuar nga 
Qeveria Strategjia për zhvillimin e sipërmarrjes femërore 2019-2023.

Të dhënat për arsyet që gratë dhe burrat janë jashtë fuqisë punëtore 
zbulojnë ndikimin e stereotipeve gjinore. Siç u përmend më lart, 
burrat dhe gratë kanë njëlloj të ngjarë të jenë ekonomikisht joaktivë 
për shkak se janë në arsim, dhe kështu hendeku gjinor është i vogël 
për grupmoshën 15-24 vjeç. Në mënyrë të ngjashme, në mesin e 
njerëzve që janë joaktivë për shkak se janë në pension, gratë dhe 
burrat përfaqësohen në mënyrë të barabartë. Dallimi më domethënës, 
megjithatë, ka të bëjë me njerëzit që janë jashtë tregut të punës për 
shkak të përgjegjësive shtëpiake të një lloji. Kjo kategori përbëhet 
tërësisht nga gra, një tregues i vështirësisë që disa gra hasin në 
ndërthurjen e punës me jetën familjare.

MODELET E PUNËSIMIT

Kur krahasohen nivelet e arsimimit të njerëzve që janë të punësuar 
në Maqedoninë e Veriut, të dhënat tregojnë modele të ngjashme për 
gratë dhe burrat. Për shembull, rreth gjysma e burrave dhe grave të 
punësuar kanë arsim të mesëm katërvjeçar. Dallimi më domethënës 
është përqindja e të punësuarve me arsim universitar - në mesin e 
grave, një e katërta kanë arsim universitar, dhe e njëjta gjë është e 
vërtetë për 16% të burrave të punësuar. Siç përshkruhet në seksionin 
2.3, më shumë gra përbëjnë një përqindje më të madhe të studentëve 
që regjistrohen dhe përfundojnë arsimin terciar, gjë që sugjeron se 
gratë mund ta kenë më të vështirë të gjejnë punë me nivele më të 
ulëta kualifikimesh, krahasuar me burrat.

Shumica e njerëzve që janë të punësuar punojnë me kohë të plotë, 
por gratë më shpesh sesa burrat janë punëtorë me kohë të pjesshme 
kur fillojnë të punojnë (deri në moshën 24 vjeç) dhe përsëri kur kanë 
histori të konsiderueshme pune (pas moshës 54 vjeç ). Gratë marrin 
punë me kohë të pjesshme pasi është më e lehtë të kombinohen me 
aktivitete të tjera që lidhen me përgjegjësitë shtëpiake dhe kujdesin 
për anëtarët e familjes. Megjithatë, me kalimin e kohës, më pak gra 
zgjedhin ose kanë mundësinë të zgjedhin punën me kohë të pjesshme.

Meshkujt punojnë më shpesh si punëdhënës ose konsiderohen 
punëtorë për llogari të tyre; kurse femrat priren të punojnë si punonjëse. 
Punëtorët për llogari të tyre janë të vetëpunësuar, zakonisht në biznese 

Figura 32. 
Shpërndarja e grave dhe burrave të 
punësuar sipas nivelit të arsimit, 2019

Figura 33. 
Shpërndarja e të punësuarve sipas 
statusit të punësimit, 2019
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të vogla. Gratë kanë shumë më tepër gjasa të jenë punonjëse të 
papaguara të familjes dhe kjo tendencë është rritur me kalimin e kohës. 
Punonjësit e papaguar të familjes në përgjithësi punojnë në bujqësi, në 
ferma shtëpiake, një temë që diskutohet më në detaje më poshtë. 

Përhapja e meshkujve në mesin e punëdhënësve dhe të vetëpunësuarve 
flet për faktin se gratë hasin barriera për të krijuar dhe drejtuar 
bizneset e tyre në Maqedoninë e Veriut. Në sektorin privat, gratë kanë 
më pak gjasa të jenë punëdhënëse në krahasim me burrat për çdo 
madhësi ndërmarrjeje. Megjithatë, gjatë dekadës së fundit, gratë kanë 
pasur përfitime si punëdhënëse në ndërmarrjet që punësojnë nga 11 
deri në 19 persona. Ky mund të jetë rezultat i masave të qeverisë për 
të mbështetur gratë sipërmarrëse, të cilat duket se kanë pasur një 
ndikim të veçantë në ndërmarrjet e vogla.

Në fakt, ndërmarrjet e vogla dominojnë peizazhin e biznesit në 
Maqedoninë e Veriut. Nga gjithsej 72 922 subjekte biznesi aktive në 
vitin 2021, 82% ishin mikrondërmarrje (me 1-9 persona). Ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme përfaqësonin përkatësisht 7.5% dhe 2% të totalit 
të subjekteve afariste.70

Punësimi joformal (si përqindje në punësimin total) ka qenë në rënie 
si për gratë ashtu edhe për burrat. Megjithatë, burrat kanë qenë 
vazhdimisht më aktivë në ekonominë informale, me një diferencë prej 
pesë për qind midis shkallës së punësimit informal të burrave dhe grave. 

70 Kategoritë e përdorura nga ESHS në publikimin Gratë dhe Burrat ndryshojnë nga 
ato të përdorura në koleksionet e tjera të të dhënave të ZSHS-së, ku ZSHS përdor 
klasifikimet kombëtare: ndërmarrje mikro - 1-9 punonjës; ndërmarrjet e vogla - 
10-49 punonjës; ndërmarrjet e mesme - 50-249 punonjës; ndërmarrjet e mëdha 
- më shumë se 250 punonjës.

Figura 35. 
Llojet e ndërmarrjeve, 2021

Figura 36.
Shkalla e informalitetit

Burimi: ESHS. 2022. Njoftim për lajmet.  
Numri i subjekteve të biznesit aktiv, 
2021 Të dhëna paraprake. 

Figura 37 
Gratë në pozita të larta drejtuese  
dhe në bordet e korporatave të 
kompanive të listuara

Figura 34
Punëdhënësit sipas madhësisë së kompanisë dhe seksit
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NDARJA PROFESIONALE E BAZUAR NË GJINI

Tregu i punës i Maqedonisë së Veriut demonstron ndarje profesionale, 
që do të thotë se gratë dhe burrat priren të përqendrohen në sektorë të 
veçantë - të njëjtat fusha që janë fokusi i arsimimit të tyre profesional.

Gratë mbizotërojnë në sektorin financiar, arsimor dhe shëndetësor, 
ndërsa shumica e të punësuarve në miniera, ndërtim dhe transport janë 
burra. Burrat janë gjithashtu më të përhapur në bujqësi (si punësim 
me pagesë), tregti, furnizim me energji elektrike dhe ujë dhe mikpritje. 
Puna në sektorin publik, shërbimet private dhe prodhimi priren të jenë 
të balancuara gjinore për sa i përket përqindjes së punonjësve. 

Një formë tjetër e ndarjes profesionale i referohet faktit që burrat 
dominojnë në punët me status më të lartë, dhe gratë zënë më rrallë 
poste drejtuese. Në Maqedoninë e Veriut, ka ekuilibër gjinor në 
pozitat teknike dhe të asociuara (të nivelit të mesëm), megjithëse 
gratë duket se kanë humbur terren në këto pozita gjatë viteve të 
fundit. Menaxherët e lartë, si dhe punonjësit në profesione me aftësi 
të larta, janë kryesisht burra. Ndërsa ka pasur disa përmirësime gjatë 
dekadës së fundit, “efekti i tavanit prej xhami” është ende një realitet 
për shumë gra në Maqedoninë e Veriut. Në kompanitë e listuara, në 
vitin 2020, gratë mbanin vetëm 21.3% të pozitave të larta drejtuese 
dhe në bordet e korporatave, që është një rritje nga 16.7% në 2019 dhe 
19.7% në 2018, por një rënie nga 23.0% në 2017 dhe 23.6% në 2014. Për 
krahasim, në vitin 2008, gratë mbanin vetëm 10.3% të pozitave të larta 
drejtuese të kompanive të listuara.71 

Gratë përfaqësohen tepër si punonjëse nëpunëse dhe mbështetëse 
dhe në profesione të pakualifikuara. Ky lloj i ndarjes vertikale të tregut 
të punës pasqyron stereotipet mbizotëruese rreth kompetencave dhe 
ideve të grave dhe burrave rreth ndarjes gjinore të punës.

Një nga pasojat e ndarjes së tregut të punës është pagat më të 
ulëta të grave mesatarisht, të cilat rezultojnë në hendekun e pagave 
gjinore. Hendeku është rezultat i faktit se gratë janë të përqendruara 
në sektorë dhe pozita me pagë të ulët. Informacioni në lidhje me 
diferencën gjinore të pagave nuk përfshihet në publikimin e grave dhe 
burrave dhe as nuk llogaritet zyrtarisht nga ZSHS.

Informacioni i disponueshëm për pagat neto tregon se gratë fitojnë 
më pak se burrat në të gjitha kategoritë e pagave. Megjithatë, me 
kalimin e kohës, shpërblimi i grave është përmirësuar në mënyrë të 
qëndrueshme. Ky trend është nxitur nga rritja e pagës minimale, e 

71 SSO, Baza e të dhënave MakStat, Pjesëmarrja e grave në pozita të larta drejtuese, 
në kompanitë e listuara në bursë, anëtarët e bordeve, numri i pozitave.

Figura 38. 
Pjesa e grave të punësuara në sektorë të 
përzgjedhur (2019)

Figura 39. 
Paga mujore e grave të punësuara/paga 
neto në denarë, 2009 dhe 2019
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prezantuar në vitin 2012 për sektorë të veçantë, si ajo e tekstilit dhe e 
lëkurës. Këta ishin sektorë me pagë të ulët ku gratë janë të punësuara 
në mënyrë disproporcionale.

Ka pasur rritje të numrit relativ të femrave në nivelet e pagave të 
mesme (mbi 16 000 denarë në muaj), që sugjeron se përmirësimet 
e përgjithshme në kushtet e tregut të punës, përtej rritjes së pagës 
minimale, kanë sjellë rritje të pagave të grave. Përjashtim bën kategoria 
e pagave më të larta (mbi 40 000 denarë në muaj), ku gratë nuk kanë 
pasur përfitime të konsiderueshme. Kjo tregon se tavani i xhamit për 
gratë është i pranishëm jo vetëm për sa i përket profesioneve, por 
edhe për pozitat që kanë nivelet më të larta të shpërblimit.

Ndryshimet në shpërndarjen e pagave për gratë që punojnë gjithashtu 
mund të shihen me kalimin e kohës. Në dekadën nga viti 2009 deri në 
vitin 2019, numri i grave që marrin paga deri në 12 000 denarë ka rënë 
në mënyrë dramatike, ndërsa numri i grave që marrin paga nga 12 000-
16 000 denarë, si dhe i atyre që marrin 20 000-25 000 denarë, u rrit. 

Figura 41. 
Pjesa e femrave dhe meshkujve të 
punësuar sipas profesionit (2021)

Figura 42. 
Individët e papunë sipas nivelit të arsimit

Shënim: profesionet ushtarake janë të 
përjashtuara si femra përbëjnë më pak se dy  
për qind të punonjësve.

Figura 40 
Personat e punësuar sipas kategorisë së pagave (neto, denarë)
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PAPUNËSIA DHE NEET (PA ARSIM, PUNËSIM OSE TRAJNIM)

Normat e papunësisë kanë qenë të ngjashme si për burrat ashtu edhe 
për gratë, duke u ulur me një ritëm të ngjashëm me kalimin e kohës. 
Megjithatë, ka më shumë gra të papuna sesa burra pa arsim, me arsim 
jo të plotë dhe gjithashtu me arsim të lartë.

Pasi janë të papunë, shumica e njerëzve në Maqedoninë e Veriut 
mbeten pa punë për një kohë të konsiderueshme. Ndërsa përqindja 
e personave që kanë kërkuar punë për katër ose më shumë vite është 
përgjysmuar gjatë një dekade, ende numri i meshkujve që përballen 
me papunësi afatgjatë është dyfishi i femrave. Megjithatë, normat e 
papunësisë afatgjatë janë të ngjashme për gratë dhe burrat.

Përqindja e individëve që nuk janë në punësim, arsim ose trajnim 
(NEET) (mosha 15-19)72 në totalin e popullsisë ka qenë në rënie, 
veçanërisht pas vitit 2018. Një rënie e tillë mund të shoqërohet me 
futjen e Garancisë për Rininë, e cila synonte të mbyllte hendekun midis 
përfundimit të arsimit formal dhe punës së parë, duke ofruar vende 
pune, praktika. , ose trajnime të mëtejshme për të sapodiplomuarit. 
Pavarësisht se në shumicën e viteve të rejat shfaqin një normë më të 
lartë NEET, there is no clear gender pattern. For example, in 2019, the 
NEET rate was even between young Gra and men. It is nevertheless 
worth noting that among young people in the NEET group, men are 
more often unemployed (searching for a job), while Gra are more 
often inactive (not searching for work). This difference reflects societal 
expectations for Gra and men as well as gender roles. 

PUNËSIMI RURAL DHE BUJQËSOR

Në Maqedoninë e Veriut, modelet e punësimit janë shumë të ndryshme 
në zonat urbane dhe rurale, dhe këto dallime kanë gjithashtu një 
dimension gjinor. Në përgjithësi, gratë që jetojnë në zonat rurale kanë 
normat më të ulëta të punësimit, krahasuar me burrat ruralë dhe me 
popullsinë urbane në përgjithësi. Për meshkujt, normat e punësimit 
janë shumë të ngjashme në zonat urbane dhe rurale. Gratë rurale janë 
veçanërisht të pafavorizuara për sa i përket punësimit për shkak të 
faktorëve të tillë si ndarja gjinore e punës në familje dhe mungesa e 
shërbimeve sociale që do t’i lejonin ato të (ri)hynin në tregun e punës, 
veçanërisht shërbimet e kujdesit për fëmijët. Në zonat rurale dukshëm 

72 Vini re se Eurostat e përcakton grupmoshën NEET si 15-24 vjeç. Megjithatë, ZSHS-
ja përdor grupmoshat 15-19 në mbledhjen e të dhënave të saj dhe në botimin 
“Gratë dhe Burrat” 

Figura 44. 
Shkalla e papunësisë afatgjatë

Figura 45. 
Personat e moshës 15-19 vjeç që nuk janë 
në punësim, arsim ose trajnim  
(përqindje në totalin e popullsisë)

Figura 43. 
Personat e papunë sipas kohëzgjatjes  
së papunësisë
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më pak fëmijë të moshës 36-59 muajsh ndoqën shërbimet e arsimit të 
hershëm - 19,9% në zonat rurale, krahasuar me 46,6% në zonat urbane.73 

Normat e punësimit janë rritur për të dy gjinitë, si për rajonet urbane 
ashtu edhe për ato rurale, dhe në të gjitha grupmoshat, me rritje 
veçanërisht të dukshme për gratë rurale. Ky zhvillim pozitiv mund të 
jetë pasojë e krijimit të një programi shtetëror të subvencioneve për 
zhvillimin bujqësor dhe rural, i prezantuar në vitin 2007.

Në zonat rurale, burrat kanë më shumë gjasa të angazhohen në 
punësim me pagë, ndërsa gratë ndërmarrin punë familjare pa pagesë, 
e cila mund të jetë në ferma familjare ose në biznese me bazë në 
familje. Gratë në sektorin e bujqësisë janë më të mbingarkuara se 
burrat për sa i përket orarit të punës. Mesatarisht, gratë punojnë 
11,06 dhe burrat 9,68 orë në ditë. Puna e burrave paguhet kryesisht 
për punë, ndërsa pothuajse gjysma e kohës që gratë kalojnë në punë 
është e papaguar (41.7% e kohës totale të punës së grave është e 
papaguar).74 Në fakt, gratë që jetojnë në zonat rurale janë grupi më 
i madh i punëtorëve të papaguar të familjes, krahasuar me gratë në 
zonat urbane dhe me burrat në përgjithësi. 

Përqindja e madhe e grave rurale si punëtorë të papaguar të familjes 
është një tregues i rolit të rëndësishëm që ato luajnë në bujqësi. Në 
ekonomitë bujqësore individuale, gratë përfaqësojnë 42% të të gjithë 
punëtorëve të fermave shtëpiake. Ata janë gjithashtu 39% e të gjithë 
punëtorëve sezonalë të fermave. Megjithatë, pavarësisht punës 
bujqësore që ofrojnë, gratë janë vetëm bartëset e regjistruara të 10% 
të të gjitha fermave në Maqedoninë e Veriut.75

Gratë janë gjithashtu të nënpërfaqësuara në Programin për Mbështetjen 
Financiare Direkte të Bujqësisë.76. Për shembull, nga viti 2013-2017, 
vetëm 16.9% e aplikimeve janë dorëzuar nga gratë, dhe ato kanë marrë 
vetëm 12.4% të vlerës totale të gjithë mbështetjes financiare që është 
dhënë. 77Një nga pengesat me të cilat përballen gratë në aplikimin për 
mbështetje është mosnjohja e rolit që luajnë në bujqësi, e kombinuar 
me mungesën e fuqizimit. Për shembull, sipas një studimi, rreth 62% e 
grave as nuk e konsideronin veten të përshtatshme për të aplikuar për 

73 MICS 2018/2019.
74 http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/proekti/unwfznh/wp72020/

infografik1_mk.pdf 
75 ZSHS (2017) Struktura dhe Tipologjia e Ekonomive Bujqësore, 2016, pp. 71, 72, 76.
76 Programi IPARD, Agjencia për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
77 Dimitrievski etj. (2019) Matja e fuqizimit të grave në bujqësi me metodën e 

ekonomisë së bazuar në anketa dhe eksperimentale, Fakulteti i Shkencave Bujqësore 
dhe Ushqimit, Sh. Cyril and Metodius University në Shkup, UN Women, faqe. 60.

Figura 46. 
Normat e punësimit sipas vendbanimit 
gjeografik dhe gjinisë

Figura 47. 
Gratë dhe burrat në punësim,  
sipas statusit të punësimit në zonat 
urbane dhe rurale (2019) 

http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/proekti/unwfznh/wp72020/infografik1_mk.pdf
http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/proekti/unwfznh/wp72020/infografik1_mk.pdf
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një Program të Zhvillimit Rural (IPARD) të mbështetur nga BE-ja, ndërsa 
68% nuk konsideronin se kishin të drejtë për kredi të ofruara nga Banka 
për Zhvillim. të Maqedonisë së Veriut.78

PUNA E PAPAGUAR E GRAVE

Stereotipet gjinore dhe rolet tradicionale gjinore janë ende dominuese 
në vend. Gratë marrin përsipër pjesën më të madhe të punës së 
papaguar shtëpiake dhe të kujdesit. Përqindja e grave që shpenzojnë 
kohë në aktivitete të tilla shtëpiake të papaguara është shtatë herë 
më e lartë se ajo e burrave – diferenca është 60.7 pikë përqindjeje. 
Si rezultat i kohës së shpenzuar në aktivitete shtëpiake dhe punë 
përkujdesjeje, gratë kanë më pak kohë për aktivitete sportive, kulturore 
dhe të kohës së lirë, duke përfshirë për aktivitete vullnetare dhe 
bamirëse, krahasuar me burrat.79 Veçanërisht e rëndësishme, barra e 
punës së papaguar e grave ka një ndikim të drejtpërdrejtë në kufizimin 
e pjesëmarrjes së tyre në tregun e punës. Është një nga arsyet që gratë 
janë ekonomikisht joaktive.

Gratë që jetojnë në zonat rurale shpenzojnë dukshëm më shumë 
kohë në aktivitetet shtëpiake në krahasim me burrat, afërsisht tre 
orë më shumë në ditë. Përveç kësaj, gratë që jetojnë në zonat rurale 
shpenzojnë mesatarisht një orë e 14 minuta më shumë në aktivitetet 
shtëpiake sesa gratë në zonat urbane.

Gratë që jetojnë në zonat rurale janë të ngarkuara me punë me pagesë 
dhe punë shtëpiake të papaguara, të tilla si pastrimi, gatimi, kujdesi 
për fëmijët, pazaret ushqimore, përveç çdo pune në fermat shtëpiake, 
si prodhimi i frutave, perimeve, mishit dhe produkteve të qumështit.80

78 Ibid, p. 33.
79 Bashevska, M. (2019) Indeksi i Barazisë Gjinore për Maqedoninë e Veriut.  

Në dispozicion në: https://eurogender.eige.europa.eu/system/files/events-files/
gender_equality_index_for_north_macedonia_.pdf

80 Anketa e Përdorimit të Kohës 2014-2015. 

Figura 49. 
Koha mesatare e përdorur për aktivitetet 
shtëpiake në zonat urbane dhe rurale 
(2014-2015)

Source: SSO. Time Use Survey 2014/2015.

Treguesi i OZHQ 5.4.1 
Përqindja e kohës së 
shpenzuar për punë të 
papaguara shtëpiake dhe 
përkujdesjeje, sipas gjinisë, 
moshës dhe vendndodhjes

Figura 48. 
Koha mesatare e përdorur në ditë për 
aktivitetet shtëpiake (2014-2015)

Burimi: ZSHS. Anketa e Përdorimit të Kohës 
2014/2015

https://eurogender.eige.europa.eu/system/files/events-files/gender_equality_index_for_north_macedonia_.pdf
https://eurogender.eige.europa.eu/system/files/events-files/gender_equality_index_for_north_macedonia_.pdf


47

Gratë dhe burrat në Maqedoninë e Veriut   |   Një portret statistikor i tendencave në barazinë gjinore

2.6 MBROJTJA SOCIALE

Numri i përfituesve të përfitimeve në para sociale ka qenë në rënie në 
dy dekadat e fundit, me një përkeqësim të pozitës së grave të vërejtura 
kohët e fundit. Gratë janë dukshëm më rrallë kryefamiljarë të familjeve 
sociale që marrin para, rreth një grua për tre burra, me një raport gjinor 
që përmirësohet pak me kalimin e kohës dhe me një rënie të kohëve 
të fundit. Kjo për faktin se, tradicionalisht, kryefamiljari është burri, rol 
ky që theksohet edhe më shumë në familjet më të varfra. Vëzhguar 
përmes gjinisë së individëve në familjet pritëse, të dy gjinitë kanë qenë 
pothuajse të barabarta, por ky raport më pas u përkeqësua që nga viti 
2017, kështu që burrat kanë dy herë më shumë gjasa të jenë pranues. 

Gratë janë më shpesh përdoruese të institucioneve të kujdesit për të 
rriturit, gjë që lidhet me jetëgjatësinë e tyre. Deri në kohën kur gratë 
janë mbi moshën 80 vjeç, ato janë më shumë se burrat në shtëpitë e 
kujdesit me dy me një. Nuk ka pasur ndonjë ndryshim të dukshëm në 
këtë trend gjatë viteve.

Nuk ka dallime të theksuara gjinore mes fëmijëve në institucionet 
për përkujdesje dhe edukim, me përjashtim të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara. Domethënë, në vitin 2019 në institucione të tilla jetonin tre 
herë më shumë djem se vajza me aftësi të kufizuara, një rritje nga vitet 
e mëparshme. Ende ka stigmatizim të gjerë të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara dhe shifrat tregojnë se një stigmatizim i tillë është edhe më 
i përhapur tek vajzat sesa tek djemtë. Si rezultat, vajzat mbahen më 
shpesh në shtëpi, gjë që më pas kufizon mundësitë e tyre për arsimim, 
socializim dhe pjesëmarrje në shoqëri dhe komunitetet e tyre.

Masat e veçanta për rritjen e punësimit të personave me aftësi të 
kufizuar parashikohen në Ligjin për Punësimin e Personave me Aftësi 
të Kufizuara.81 Ndër masat e tilla është themelimi i shoqërisë tregtare 
për punësimin e personave me aftësi të kufizuara, si dhe mbështetje 
financiare dhe të tjera për punësimin e personave me aftësi të 
kufizuara. Me të paktën 40% të personave me aftësi të kufizuara të 
punësuar (me një minimum prej 10 punonjësish), kompani të tilla 
tregtare, të quajtura shoqëri “mbrojtëse”, janë punëdhënësit më të 
mëdhenj për personat me aftësi të kufizuara në vend.

Burrat me aftësi të kufizuara janë pothuajse dyfish më të punësuar 
në kompanitë tregtare që punësojnë persona me aftësi të kufizuara, 
krahasuar me gratë. Një arsye për këtë mund të jetë se kompani të 
tilla janë kryesisht objekte prodhuese, ku gratë me aftësi të kufizuara 
diskriminohen gjithashtu. Kjo tregon më tej pozitën e pafavorshme të 
grave me aftësi të kufizuara dhe nevojën për një qasje ndërsektoriale 
kur diskutohet për pabarazitë gjinore. 
81 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 44/2000, 16/2004, 62/2005, 

113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009, 136/2011, 129/15 dhe 147/15.

Figura 50. 
Përfituesit e përfitimeve sociale në para, 
familjet (lart) dhe individët (poshtë)

Figura 51. 
Personat me aftësi të kufizuara të 
punësuar në kompanitë “mbrojtëse”
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2.7 FUQIA DHE VENDIMMARRJA

Publikimi Gratë dhe Burrat nuk përfshin të dhëna se si përfaqësohen 
gratë dhe burrat në pozitat vendimmarrëse, gjë që është një tregues 
i rëndësishëm i nivelit të fuqizimit të grave. Në Maqedoninë e Veriut, 
Komisioni Shtetëror Zgjedhor është përgjegjës për mbledhjen, 
përpunimin dhe analizimin e të dhënave për kandidatët elektoralë në 
nivel qendror dhe lokal. Megjithatë, të dhënat aktualisht nuk janë të 
ndara sipas gjinisë, por sipas partive politike të kandidatëve të zgjedhur.

Që nga viti 1991, asnjë grua nuk është zgjedhur Presidente e Maqedonisë 
së Veriut, kryeministre e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut dhe as 
kryetare e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Dy qeveri kalimtare të 
Maqedonisë së Veriut udhëhiqeshin nga një kryeministre femër, të 
dyja për periudha të shkurtra në vitin 2004 - 21 ditë dhe 24 ditë.

Gratë janë të nënpërfaqësuara në postet ministrore të pushtetit 
ekzekutiv. Në Qeverinë e parë të vitit 1991, asnjë grua nuk u emërua në 
poste ministrore. Rritja e pjesëmarrjes së grave ndodhi kur u formua 
Qeveria e dytë në vitin 200482 - 2 gra u emëruan ministre (15.4%). Në 
dy qeveritë e fundit të vitit 2017 dhe 2022, numri i grave ministre është 
rritur në 4.

Siç përshkruhet në seksionin 1.3 më lart, përmirësimi i vazhdueshëm 
i rregulloreve zgjedhore ka pasur një efekt pozitiv në pjesëmarrjen e 
grave në politikën kombëtare në Maqedoninë e Veriut. Konkretisht, 
ndryshimet në Kodin Zgjedhor, duke kërkuar që fillimisht 30% dhe 
më pas 40% e gjinisë së nënpërfaqësuar të përfshihet në listat e 
kandidatëve, kanë kontribuar në rritjen e vazhdueshme të numrit të 
grave deputete në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Ndërsa numri 
i grave parlamentare ishte jashtëzakonisht i ulët nga viti 1990 deri në 
vitin 2002 kur u prezantuan për herë të parë masat afirmative (kuotat), 
deri në vitin 2020, 39.2% e deputeteve ishin gra - përqindja më e lartë 
e grave në Parlamentin Kombëtar. Megjithatë, aktualisht ka vetëm një 
deputete rome, dhe nga viti 1991-2020, nga numri i përgjithshëm prej 
34 nënkryetare të Kuvendit, vetëm gjashtë kanë qenë gra. 

82 Kryeministër i zgjedhur i Qeverisë së parë në vitin 2004 u zgjodh president i 
Republikës së Maqedonisë në zgjedhjet e parakohshme presidenciale të vitit 
2004, prandaj në vitin 2004 u formua Qeveria e re dhe u emëruan ministra të rinj.

Figura 53.
Numri i grave deputete

Figura 52.
Ministrat në qeveritë e Maqedonisë  
së Veriut

Treguesi i OZHQ 5.5.1 
Përqindja e vendeve  
të mbajtura nga  
gratë në
(a) parlamentet kombëtare 
dhe
(b) vetëqeverisjet locale
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Përfaqësimi i grave në zyrat ekzekutive lokale është i ulët dhe ka 
mbetur i tillë gjatë dekadave të fundit. Që nga pavarësia e vendit, 
zgjedhjet lokale janë mbajtur shtatë herë. Në një periudhë 25-vjeçare, 
vetëm 18 gra janë zgjedhur kryetare bashkie në zgjedhjet vendore, 
krahasuar me 642 kryetarë bashkie meshkuj. Në disa vite - 1996 dhe 
2009 - asnjë grua nuk u zgjodh kryetare komune. Përqindja më e lartë 
e kryetareve femra për t’u zgjedhur ishte 7.4% (6 gra), në vitin 2017. 
Pavarësisht përfaqësimit të ulët si kryetare komunash, gratë janë 
aktive dhe të zëshme gjatë fushatave zgjedhore. Numri më i madh i 
kandidateve femra për kryetare komune kandidoi për zgjedhje në vitin 
2013, ndërsa në vitin 2017, 37.5% e kandidatëve për kryetar komune 
ishin gra, dhe gjashtë nga çdo 16 gra që konkurruan u zgjodhën.83 Në 
vitin 2021 kryetare komune u zgjodhën vetëm dy gra, njëra prej të 
cilave kryetare e Shkupit. 

Një arsye që gratë kanë ende qasje të kufizuar në vendimmarrje është 
mbështetja e kufizuar që ato marrin si kandidate për poste drejtuese. 
Mungesa e grave në pozita vendimmarrëse në nivelet lokale dhe 
qendrore është e lidhur ngushtë me mbështetjen e pamjaftueshme 
të brendshme brenda partive politike, gjuhën e përhapur të urrejtjes 
drejtuar kundër grave në politikë, si dhe rolet e përhapura gjinore, 
stereotipet dhe paragjykimet në shoqëri.

83 Të dhënat nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Burimi: Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Figura 54. 
Numri i grave kandidate dhe kryetareve 
të zgjedhura në zgjedhjet lokale
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2.8 KRIMI DHE DREJTËSIA

Publikimi Gratë dhe Burrat përmban të dhëna të kufizuara për gratë dhe 
burrat si autorë të krimit dhe nuk ka statistika për viktimat e krimeve.

Në përgjithësi, gratë kanë shumë më pak gjasa të përfshihen në 
veprimtari kriminale dhe në sistemin e drejtësisë penale sesa burrat. 
Ky model është i qëndrueshëm gjatë viteve. Gratë përfaqësojnë rreth 
gjashtë deri në nëntë përqind të njerëzve të raportuar si autorë, të 
akuzuar dhe të dënuar për krime. 

Modeli i përgjithshëm është i njëjtë për të miturit (nën moshën 18 
vjeç), por vajzat përfshihen edhe më rrallë në sistemin e drejtësisë 
penale sesa gratë e rritura. Vajzat janë rreth tre deri në katër përqind e 
të miturve të raportuar si autorë, të akuzuar dhe të dënuar për krime.

Arsyet që burrat kanë një prirje më të madhe për sjellje kriminale janë 
komplekse dhe shpesh reflektojnë rolet gjinore, ose paaftësinë për të 
përmbushur perceptimet shoqërore të roleve gjinore. Është gjithashtu 
rasti që gratë dhe burrat trajtohen ndryshe nga sistemi i drejtësisë 
penale, dhe kjo mund të shpjegojë pse numri dhe përqindja e grave 
dhe vajzave të përfshira në procedimet penale është veçanërisht e ulët.

Statistikat rreth llojeve të krimeve në të cilat përfshihen gratë dhe 
burrat japin disa njohuri të mëtejshme për dallimet me bazë gjinore 
në sjelljen kriminale. Burrat janë tepër të përfaqësuar në mesin e 
atyre që raportohet se kanë kryer krime të dhunshme (për shembull, 
vrasje dhe lëndime fizike), krime seksuale, krime pronësie (vjedhje, 
grabitje, përvetësim) dhe krime ekonomike (pastrim parash, falsifikim, 
evazion fiskal, kontrabandë, për shembull). Ndërsa gratë në përgjithësi 
raportohen shumë më rrallë se kanë kryer vepra kriminale, kur ato 
raportohen, bëhet fjalë për krime të lidhura me jetën shtëpiake, siç 
janë krimet kundër fëmijëve. Gratë gjithashtu kanë më shumë gjasa 
të raportohen për krime të kryera në administrimin e drejtësisë, për 
shembull, duke bërë kallëzime të rreme penale, duke dhënë deklarata 
të rreme të dëshmitarëve ose duke penguar mbledhjen e provave.84 
Ndërsa nuk ka asnjë provë statistikore për këtë, është e mundur 
që përfshirja e grave në kategorinë e fundit të krimeve të ndodhë 
kur bashkëshorti ose anëtari tjetër i familjes së tyre përfshihet në 
procedimin penal si një mënyrë për t’i mbrojtur ato.

Përfshirja më e vogël e grave në krime të dhunshme pasqyron prirjen 
e tyre të përgjithshme më të ulët për dhunë. Përfshirja më e madhe e 
burrave në krimet ekonomike është një tregues se ata kanë mundësi 
më të mëdha për të kryer krime të tilla duke pasur parasysh llojet e 
pozicioneve që ata zënë në ekonomi në përgjithësi. 

84 Shih, ESHS (2018) Kryesit e veprave penale në 2017.

Figura 55.
Përqindja e të miturve në sistemin e 
drejtësisë penale

Figura 54.
Përqindja e të rriturve në sistemin e 
drejtësisë penale
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DHUNA E BAZUAR NË GJINI

Dhuna me bazë gjinore (DHBGJ) i referohet llojeve specifike të 
krimeve që viktimizojnë në mënyrë disproporcionale gratë dhe vajzat. 
Dhuna ndaj grave dhe vajzave ndodh gjatë gjithë jetës së tyre dhe më 
së shpeshti kryhet nga një anëtar i familjes, bashkëshorti ose partneri.

Siç u theksua në seksionin 1.2, më sipër, krijimi i një sistemi të mbledhjes 
së të dhënave për DHBGJ kundër grave dhe dhunës në familje (DHF) 
është përshkruar në ligjin dhe politikën kombëtare. ESHS dhe MPPS 
kanë përgjegjësi për krijimin e një baze të tillë të dhënash. Ligji për 
Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna ndaj Grave dhe Dhuna 
në Familje parasheh një sistem të integruar, sipas të cilit të gjitha 
organet përkatëse shtetërore janë të obliguara të mbledhin të dhëna 
statistikore dhe administrative.85

Aktualisht, MPPS mban statistika të brendshme për dhunën në familje 
nga të dhënat e 30 Qendrave për Punë Sociale që funksionojnë në 
kuadër të Ministrisë. Këto statistika nuk publikohen në nivel kombëtar 
dhe u referohen vetëm viktimave të dhunës në familje.

Një pikënisje për krijimin e bazës së të dhënave të integruar është 
një anketë mbi prevalencën mbi DHBGJ dhe DhF që do të sigurojë të 
dhëna bazë për gjendjen e grave në Maqedoninë e Veriut. Një anketë 
e tillë po kryhet në momentin e finalizimit të kësaj analize.86

85 Raporti i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (2022) i dorëzuar 
nga Maqedonia e Veriut në përputhje me nenin 68, paragrafi 1 i Konventës së 
Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe 
dhunës në familje (Raporti Bazë), f. 12

86 SSO (2022) Anketa mbi sigurinë e grave në familje dhe shoqëri. 29 korrik 2022. 
https://www.stat.gov.mk/Aktivnosti_en.aspx?rbra=323.

Treguesi i OZHQ 5.2.2 
Përqindja e grave dhe vajzave 
të moshës 15 vjeç e lart që 
i janë nënshtruar dhunës 
seksuale nga persona të 
ndryshëm nga partneri intim 
në 12 muajt e mëparshëm, 
sipas moshës dhe vendit të 
ndodhjes

Treguesi i OZHQ 5.2.1 
Përqindja e grave  
dhe vajzave partnere  
të moshës 15 vjeç  
dhe të moshuarit i janë 
nënshtruar dhunës fizike, 
seksuale ose psikologjike 
nga një partner aktual ose 
ish-partner intim në 12 muajt 
e mëparshëm, nga forma e 
dhunës dhe sipas moshës

Figura 56.
Përqindja e autorëve të rritur të raportuar të krimeve,  
sipas llojit të veprës penale dhe gjinisë (2021)

https://www.stat.gov.mk/Aktivnosti_en.aspx?rbra=323
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Maqedonia e Veriut ka ende një rrugë të gjatë përpara për të arritur një shoqëri të barabartë gjinore. 
Grumbullimi, analizimi dhe përditësimi i rregullt i të dhënave statistikore është thelbësor për monitorimin 
e situatës dhe marrjen e masave korrekte për mirëqenien e të gjithë popullatës që do të siguronin 
përparimin e vendit.

Kjo analizë paraqet jo vetëm tendencat e barazisë gjinore dhe statusin e gruas në kohë, por identifikon 
edhe sfidat dhe boshllëqet në lidhje me të dhënat gjinore dhe statistikat gjinore. Identifikimi i këtyre 
sfidave do të shërbejë si udhërrëfyes për punën e ardhshme në përmirësimin e prodhimit, shpërndarjes, 
analizës dhe prezantimit të të dhënave gjinore. 

KONKLUZIONET KRYESORE MBI PRIRJE NË BARAZINË GJINORE:

 � Kur shikohet popullsia në tërësi, ka më shumë djem dhe burra në grupmoshat më të reja, por më 
shumë gra me rritjen e popullsisë. Në kohën kur njerëzit arrijnë moshën 85 vjeç, gratë janë më të 
mëdha se burrat me pothuajse dy me një.

 � Gratë po vendosin të kenë fëmijë më vonë në jetë, dhe kjo ka çuar në një rënie të numrit të përgjithshëm 
të lindjeve dhe një ulje të përgjithshme të shkallës së lindshmërisë në vend që nga vitet 1990. Ndërsa 
një grua kishte mesatarisht 2.1 fëmijë në vitin 1994, norma ra në 1.6 fëmijë deri në vitin 2000 dhe më 
tej në 1.3 fëmijë për grua deri në vitin 2020.

 � Pothuajse një e treta (29.2%) e vajzave rome kanë pasur lindje të gjalla para moshës 18 vjeç. Ndërsa 
shkalla e lindjeve adoleshente për popullatën femërore në tërësi është 21 lindje për 1000 gra, për 
popullatën rome në Maqedoninë e Veriut shkalla është 114 lindje për 1000 gra.

 � Krahasuar me një dekadë më parë, femrat dhe meshkujt maqedonas po martohen më vonë. Mosha 
në të cilën gratë martohen është rritur nga 24.5 vjeç në vitin 2005 në 26.9 vjeç në vitin 2019, ndërsa 
për burrat është rritur nga 27.6 në 29.7 vjet në të njëjtën periudhë kohore.

 � Martesa e fëmijëve për vajzat e moshës 15-19 vjeç ka rënë për popullatën e përgjithshme femërore (në 
masën 8.3%), por për vajzat nga komuniteti rom martesa e fëmijëve është ende një dukuri e shpeshtë.

 � Gratë migrojnë më shumë brenda dhe jashtë. Nga viti 2000 deri në vitin 2015, numri vjetor i grave që 
migruan në kryeqytet ka qenë vazhdimisht dyfishi i numrit të burrave.

 � Mosha mesatare e popullsisë së Maqedonisë së Veriut është rritur nga 33.1 dhe 31.8 vjeç për gratë dhe 
burrat, në 40.3 dhe 38.5 vjet, përkatësisht në vitin 2020. Sot, një vajzë e lindur në Maqedoni mund të 
presë të jetojë 77.9 vjet dhe një djalë - 73.6 vjet.

 � Gratë kanë një nivel të lartë njohurish për metodat e kontracepsionit. Megjithatë, ndryshe nga 
njohuritë, përdorimi i përgjithshëm i metodave kontraceptive është i ulët, veçanërisht kur bëhet 
fjalë për format e kontracepsionit modern.. • Shumica e grave shtatzëna marrin kujdes antenatal. 
Pothuajse të gjitha gratë lindin në një institucion shëndetësor publik (95.8%). Vizitat e kujdesit pas 
lindjes për të sapolindurit janë dukshëm më të larta se ato për nënat.

 � Vdekshmëria e nënave në të dhënat zyrtare është e rrallë (0-2 raste në vit gjatë dekadës së fundit). 
Nuk ka pasur vdekje të nënave të regjistruara nga viti 2015-2019, por kjo sugjeron një probabilitet të 
lartë të nënregjistrimit, kryesisht për shkak të keqklasifikimit të shkakut të vdekjes.

3. KONKLUZIONET
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 � Kalimi nga arsimi fillor në atë të mesëm është vazhdimisht më i lartë për djemtë, ndërsa kalimi nga 
arsimi i mesëm në atë të lartë është më i lartë për vajzat. Më shpesh, vajzat e braktisin shkollën herët.

 � Në kohën kur vajzat dhe djemtë arrijnë nivelin e arsimit të mesëm, stereotipet gjinore luajnë një rol 
në vendimet e tyre për të studiuar lëndë të veçanta. Në shëndetësi dhe shërbime personale, për çdo të 
diplomuar mashkull ka pothuajse tre të diplomuar femra. Në të kundërt, djemtë dominojnë në fushat 
e perceptuara “mashkullore” të studimit si prodhimi, inxhinieria mekanike dhe elektrike, bujqësia dhe 
hoteleria (udhëtime, turizëm, hotele dhe hoteleri).

 � Një përqindje më e madhe e femrave regjistrohen në arsimin e lartë sesa meshkujt. Gratë përfaqësojnë 
vazhdimisht më shumë se gjysmën e studentëve të regjistruar.

 � Modelet e zgjedhjeve arsimore gjinore që shihen në arsimin e mesëm vazhdojnë edhe në arsimin 
terciar.

 � Përqindja e popullsisë në moshë pune (15-64 vjeç) që ndjek arsimin formal ka qenë në rënie, si për 
gratë ashtu edhe për burrat, pa dallime të dukshme gjinore. Në lidhje me arsimin joformal, përfshirja 
është ende shumë e ulët, si për gratë ashtu edhe për burrat, me pjesëmarrje pak më të lartë të grave.

 � Profesioni i mësuesit, në nivelet e shkollës fillore dhe të mesme, nuk dominohet vetëm nga gratë, 
por ai është bërë gjithnjë e më i feminizuar vitet e fundit. Për çdo mësues mashkull në shkollat   fillore, 
në vitin akademik 2019-2020 ka pasur 2.3 mësuese femra krahasuar me 1.3 mësuese femra në vitin 
akademik 2000-2001. Në shkollat   e mesme, raporti i mësuesve femra është rritur nga 1.2 në 1.6 për çdo 
mësues mashkull gjatë kësaj periudhe. Mësimdhënia në nivel universitar tërheq më shumë meshkuj, 
ndoshta për shkak të statusit dhe pagës më të lartë të pozitës.

 � Edhe pse po ngushtohet, ka ende një hendek digjital gjinor, duke iu referuar mënyrës sesi burrat dhe 
gratë përdorin teknologjitë e informacionit dhe komunikimit (TIK). Krahasuar 2006-ën me 2019-ën, 
femrat e përdorin internetin më rrallë se meshkujt, por shifrat po barazohen.

 � Hendeku gjinor në shkallën e punësimit për personat e moshës 20-64 vjeç është 17.5%. Gratë (mosha 
15+) janë dukshëm më pak aktive në tregun e punës sesa burrat e së njëjtës grupmoshë. Në vitin 2020, 
shkalla e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës ishte 45.7%. Krahasuar, në të njëjtin vit, shkalla e 
pjesëmarrjes së meshkujve në tregun e punës ishte 67,1%.

 � Burrat punojnë më shpesh si punëdhënës ose konsiderohen punëtorë për llogari të tyre; kurse femrat 
priren të punojnë si punonjëse.

 � Gratë kanë shumë më tepër gjasa të jenë punonjëse të papaguara të familjes dhe kjo tendencë është 
rritur me kalimin e kohës.

 � Ekziston ndarja gjinore profesionale në tregun e punës, që do të thotë se gratë dhe burrat priren të 
përqendrohen në sektorë të veçantë - të njëjtat fusha që janë fokusi i arsimimit të tyre profesional. 
Gratë mbizotërojnë në sektorin financiar, arsimor dhe shëndetësor, ndërsa shumica e të punësuarve 
në miniera, ndërtim dhe transport janë burra.

 � Normat e papunësisë kanë qenë të ngjashme si për burrat ashtu edhe për gratë, duke u ulur me një 
ritëm të ngjashëm me kalimin e kohës. Megjithatë, ka më shumë gra të papuna sesa burra pa arsim, 
me arsim jo të plotë dhe me arsim të lartë.
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 � Gratë që jetojnë në zonat rurale kanë shkallën më të ulët të punësimit, krahasuar me meshkujt 
ruralë dhe me popullsinë urbane në përgjithësi. Gratë rurale janë veçanërisht të pafavorizuara në 
lidhje me punësimin për shkak të faktorëve të tillë si ndarja gjinore e punës në familje dhe mungesa 
e shërbimeve sociale që do t’i lejonin ato të (ri)hynin në tregun e punës, veçanërisht shërbimet e 
kujdesit për fëmijët.

 y Stereotipet gjinore dhe rolet tradicionale gjinore janë ende dominuese në vend. Gratë morën pjesën 
më të madhe të punës së papaguar shtëpiake dhe përkujdesjeje.. 

 y Në një periudhë 25-vjeçare, vetëm 18 gra janë zgjedhur kryetare bashkie në zgjedhjet vendore, 
krahasuar me 642 kryetarë bashkie meshkuj. Në disa vite - 1996 dhe 2009 - asnjë grua e vetme nuk u 
zgjodh kryetare komune.

 y Gratë kanë shumë më pak gjasa të përfshihen në aktivitete kriminale dhe në sistemin e drejtësisë 
penale sesa burrat.

KONKLUZIONET KRYESORE QË LIDHEN ME PUBLIKIMIN STATISTIKOR  
“GRATË DHE BURRAT NË MAQEDONINË E VERIUT”:

 y Kjo analizë tregoi se publikimi “Gratë dhe Burrat në Republikën e Maqedonisë/Maqedoninë e Veriut” 
ndoqi të njëjtën strukturë gjatë gjithë viteve, pa ndryshime nga një vit në tjetrin, me disa përjashtime 
të vogla.

 y Në të gjithë sektorët që mbulohen në publikim, të dhënat gjinore të paraqitura prodhohen kryesisht 
nga ESHS, ndërkohë që mungojnë kryesisht të dhënat dhe statistikat administrative gjinore, duke 
treguar mungesë koordinimi dhe standardizimi midis prodhuesve të ndryshëm të të dhënave në 
sistemin e administratës publike.

 y Informacion i rëndësishëm që mungojnë në publikim janë të dhënat që kanë të bëjnë me DHBGJ 
dhe DhF, si dhe të dhëna për gratë në pozita vendimmarrëse - gratë në politikë, qeveri dhe në pozita 
menaxheriale. Tregimi i të dhënave në lidhje me pjesëmarrjen e grave në strukturat qeveritare, gratë 
në parlament, gra-ministra, gra-kryetare bashkie, gra në borde të korporatave, gra-sipërmarrëse 
etj., është e domosdoshme për të kuptuar se si gratë shfaqen në krye të shkallës së pushtetit dhe 
të ardhurave. në shoqëri në krahasim me meshkujt. Ai gjithashtu do të ofrojë informacion në lidhje 
me ekzistencën e mundshme të tavanit prej xhami, i cili u vëzhgua nga informacioni i kufizuar që 
përmbante zbërthimi i profesioneve.

 y Anketa të rëndësishme, si Anketa e Përdorimit të Kohës (TUS) ose Anketa Demografike dhe Shëndetësore 
(DHS) nuk janë përfshirë në publikim, pavarësisht se përfshin një numër të konsiderueshëm treguesish 
gjinorë me metodologji të konsoliduar në nivel ndërkombëtar, i cili gjithashtu është në përputhje me 
treguesit e OZHQ të lidhura me gjininë.

 y Qasja ndërsektoriale që do të lejonte ndarje të mëtejshme përgjithësisht mungon në paraqitjen e 
statistikave gjinore (p.sh. mosha, paaftësia, ndarja rajonale, niveli i arsimimit, statusi martesor, etj).
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