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Sipas vlerësimeve të Organizatës 

Shëndetësore Botërore, femrat e 

përbëjnë gjysmën e popullatës të 

personave që jetojnë me HIV në 

nivel global. Me avancimin në 

kujdesin dhe në trajtimin e HIV, një 

numër i madh i femrave vendosin 

për planikim të familjes dhe të 

lindin fëmijë. Një studim kanadez 

nga viti 2009 tregon se pothuaj 

shtatë nga dhjetë HIV femra pozitiv 

(të moshës prej 18 deri 52 vjet) në 

Toronto, Kanada, dëshirojnë të 
1lindin fëmijë.

Kur asim për vendimet rreth 

shëndetit seksual dhe riprodhues te 

femrat që jetojnë me HIV, kjo 

përfshinë: dëshirën e tyre për 

shtatzëni, përdorimin e metodave 

kontraceptive, zgjedhjen e tyre gjatë 

shtatzënisë së padëshiruar, si dhe 

opsionet e tyre pre-natale dhe post-

natale për zvogëlimin e rrezikut të 

transferimit të HIV nga nëna te fryti. 

Edhe pse gjasat për transferim të 

HIV nga nëna te foshnja janë mjaft 
2të ulëta (më pak se 1%),  kur 

ndërmerren masa të caktuara, 

megjithatë në Maqedoni akoma nuk 

ka femër ose partnerë që kanë 

vendosur për shtatzëni të planikuar 

gjatë HIV statusit pozitiv të femrës.  

Përvojat nga terreni asin se 

partnerët në martesë akoma janë 

nën shtrëngesa të mëdha të stigmës 

në shoqëri, ndërsa shembujt e 

shumtë të diskriminimit në 

institucionet shëndetësore, në 

mënyrë plotësuese i destimulojnë 
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vajzat për miratimin e një vendimi të 

këtillë. Hulumtimi i fundit i realizuar 

për nevojat e njerëzve që jetojnë me 
3HIV në Maqedoni  asin se 43% të 

personave me HIV kanë vendosur që 

mos kenë (më shumë) fëmijë 

(përkundër 67% në vitin 2009), 

ndërsa 38% që mos hynë në martesë 

për shkak të HIV statusit (përkundër 

46% në vitin 2009).

Me shkallë pothuaj të njëjtë të HIV 

në Maqedoni dhe në Bosnjë e 

Hercegovinë dhe me veprimin e 

Fondit global për SIDA, tuberkuloz 

dhe malarie në  programet 

parandaluese dhe shëruese në të dy 

shtetet, shembulli i ardhshëm e 

thekson avancimin në shëndetin 

seksual dhe riprodhues te femrat me 

HIV. 

Me titullin “Dashuria dhe 

përkushtimi mund ta fitojnë 

stigmën” në janar të vitit 2014, 

mediat boshnjake e transmetuan 

lajmin për HIV foshnjën e parë 

negative të lindur nga HIV prindërit 

pozitiv në BeH. Në deklaratën e 

shefes së Repartit për HIV/SIDA u 

potencua guximi i pacientëve të saj 

për hapin e tillë dhe falënderim deri 

te kolegët që e kanë udhëhequr 

shtatzëninë dhe lindjen me prerje 

cezariane.

Buletini për planikim familjar

Mundësi për planifikimin e 
familjes te femrat që jetojnë me HIV

Nga më shumë dokumente të 

rëndësishme që janë miratuar në 

Republikën e Maqedonisë, 

HIV/SIDA vështrohet si infektim që 

përcillet përmes seksit  dhe të gjitha 

hapat janë në drejtim të 

parandalimit të tij. Vetëm në 

Strategjinë nacionale për HIV/SIDA 

2012–2016 dhe në Protokollin 

nacional për  kujdes ante-natal, 

çështja për transmision vertikal të 

HIV është adresuar në drejtim të 

parandalimit dhe përcjelljes së 

femrave që kanë HIV test pozitiv, por 

megjithatë, kjo nuk është përpunuar 

në mënyrë të hollësishme. 

Nuk ekzistojnë shërbime të veçanta 

për mbështetje të vajzave të reja dhe 

grave që jetojnë me HIV. Koncepti 

për parandalim pozitiv, e thekson të 

drejtën e çdo individi të ketë jetë 

cilësore dhe seksuale (dhe 

riprodhuese), plot me kënaqësi, me 

qëllim të avancimit të shëndetit dhe 

të mirëqenies të personave që jetojnë 

me HIV, nuk është njohur mes 

ofruesve të shërbimeve dhe faktorëve 
4  relevant.

Të respektuar deputete dhe deputetë në Kuvendin e 

Republikës së Maqedonisë, 

Po ju prezantojmë botimin e tretë të Buletinit për 

planikim familjar të Asociacionit  për edukim 

shëndetësor dhe hulumtim – HERA nga Shkupi.

Si edhe në botimet e mëparshme, vazhdojmë me analizat 

dhe diskutimet gjithëpërfshirëse, përmes të cilave Ju 

informojmë për aspektet më të rëndësishme të 

planikimit familjar. Kësaj radhe e theksojmë temën për 

planikim prindëror te femrat që jetojnë me HIV, e 

veçanërisht rëndësinë nga destigmatizimi, jo diskriminimi 

dhe ekzistimi i masave shëndetësore për mbështetje të 

këtij grupi të femrave, që ka dëshirë të krijojë familje. 

Flasim edhe për këshillimin për abortin si opsion, e jo si 

shërbim i obligueshëm gjatë planikimit të familjes, që të 

sigurohet se çdo femër është e respektuar me mirëkuptim 

dhe me dinjitet, si dhe ajo se e drejta e saj është e mbrojtur 

që të marre informata të vërteta dhe të paanshme për 

shtatzëninë e padëshiruar. E theksuam edhe nevojën për 

krijimin e politikave në Kuvend, që do të kontribuojnë për 

zvogëlimin e hendekut gjinor mes punëtorëve familjar të 

papaguar, si dhe për rëndësinë e ratikimit të Konventës të 

Këshillit të Evropës për pengimin dhe luftën kundër dhunë 

mbi femrat dhe kundër dhunës familjare, sepse ajo 

parasheh zero-tolerancë për dhunën mbi femrat dhe është 

“Femrat që marrin vendim për shtatzëninë e tyre duhet të 
trajtohen me respektim dhe mirëkuptim, ndërsa 

informatat që u jepen duhet të jenë në gjuhë të 
kuptueshme, që vendimet të cilat i marrin të jenë të liruara 

nga çfarëdo detyrimi dhe diskriminimi”. 

Organizata Shëndetësore Botërore

hap i rëndësishëm përpara, e cila do ta bëjë Evropën dhe 

rajonin më gjerë vend të sigurte për femrat.

Të gjitha tekstet kanë për qëllim që në mënyrë të 

argumentuar të informojnë për gjendjen në vend, por edhe të 

cekin shembuj të praktikave të mira, si dhe përvoja nga disa 

vende të Evropës. Në fund qëndrojnë ideja për intervenimet 

dhe iniciativat, të cilat deputetët në Kuvendin e Republikës së 

Maqedonisë, si krijues të politikave, do të mund t'i 

ndërmarrin për përmirësimin e këtij segmenti të 

rëndësishëm na jeta e qytetarëve.

I presim mendimet tuaja dhe jemi të hapur për sugjerime dhe 

për komente. Na shkruani në  dhe na hera@hera.org.mk

ndiqni në facebook.com/hera.macedonia. 

Përshëndetje e sinqertë deri në numrin e ardhshëm,

Bojan Jovanovski, drejtor ekzekutiv  

Hyrje
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Rekomandime

Deputetët mund të organizojnë 

diskutim publik me opinionin e 

ekspertëve dhe me organizatat 

për të drejtat e njeriut lidhur 

me tekstin dhe përmbajtjen e 

Rregullores për këshillim për 

ndërprerjen e shtatzënisë dhe 

në përfundimet të kërkojnë që 

Ministria e Shëndetësisë:

Ÿ në bashkëpunim me zyrën e 

Organizatës Shëndetësore 

Botërore dhe me opinionin e 

ekspertëve, të bëjnë revizion të 

Rregullores ekzistuese për 

këshillim për ndërprerjen e 

shtatzënisë, me qëllim që të 

sigurohet se informatat dhe 

këshillimi që i jepet gruas që 

dëshiron ta ndërpresë 

shtatzëninë janë objektive, 

profesionale, të besueshme dhe 

të bazuara në mjekësi, të 

bazuara në dëshmi dhe në 

pajtim me të drejtën e pacientit 

për informim të drejt

Ÿ t'i respektoje standardet 

ndërkombëtare për të drejtat e 

gruas për pëlqim t informuar 

dhe për marrjen e informatave 

të vërteta dhe të paanshme, si 

dhe e drejta që të refuzohet 

informata e fituar.

JO RELEVANTE Në nenin 2, paragra 4 gruas 
“duhet t'i sqarohen efektet nga 
intervenimi te fryti”, ose në nenin 
3, paragra  1, ku “mjeku gjatë 
këshillimit e informon gruan 
për javën e saktë të gestacionit 
të frytit, si dhe të gjitha 
karakteristikat anatomike dhe 
ziologjike të frytit”.

KOMENT
Me këshillimin që është vendosur 
në këtë mënyrë, gratë janë të 
detyruara të tojnë informata 
për frytin që nuk janë relevante 
ose jo të plota dhe nuk kanë 
rëndësi për intervenimin ose për 
vendimin e gruas që ta ndërpresë 
shtatzëninë. 

TË ANSHME Në nenin 2, paragra 6 
“gjatë këshillimit bëhet kontroll 
i gruas me ultra zë, tregohet 
incizim dinamik me ultra zë 
të frytit me përshkrimin e tij 
dhe mundësohet të dëgjohet 
rrahja e zemrës së frytit”.

KOMENT
Këshillimi i obligueshëm me 
elementet e këtilla është i 
rrejshëm dhe  anshëm dhe e 
lëndon integritetin e opinionit 
mjekësor, si dhe autonominë 
e gruas. Detyrimi i këtillë i gruas 
që ta dëgjojë rrahjen e zemrës 
së frytit ose ta shohë incizimin 
e tij është jonjerëzor dhe 
poshtërues dhe mund të ndikojë 
negativisht mbi shëndetin mental 
të gruas, duke pasur parasysh se 
për disa gra vendimi për abort 
mund të jetë i dhimbshëm dhe 
kompleks. 

SHKENCËRISHT 
- E GABUAR

Në nenin 3, 
paragra 3 gjatë këshillimit 
gruaja duhet të toje informata 
për “efektet psikologjike 
pas intervenimit të kryer”.

KOMENT
Sipas Organizatës 
Shëndetësore Botërore, efektet 
psikologjike pas intervenimit 
të kryer janë të njohura 
vetëm te një pjesë e vogël e 
rasteve, por më e rëndësishme 
është, se efektet e këtilla 
kryesisht janë vërejtur te gratë 
që kanë pasur histori 
paraprake të sëmundjeve të 
këtilla ose gjendje shëndetësore, 
e jo se efektet psikologjike 
janë pasojë e drejtpërdrejtë 
nga aborti.
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Rekomandime

— Deputetët kanë mundësi të 

angazhohen për respektimin e 

denjë të gjitha strategjive dhe 

programeve nacionale që kanë 

të bëjnë me HIV nga ana e 

institucioneve shëndetësore 

publike dhe private, pa 

diskriminim dhe me 

respektimin e të drejtave 

themelore të njeriut.  

— Deputetët mund të ndikojnë te 

Ministria e Shëndetësisë për 

përpunim e mëtejshëm dhe 

saktësimin e Protokollit 

nacional për kujdes ante-natal, 

me të cilin akte do të caktohen 

të gjitha masat për 

parandalimin e transmisionit 

vertikal dhe ndjekjen e 

shtatzënisë te femrat që jetojnë 

me HIV.

 

Organizata Shëndetësore Botërore 

(OSHB) thekson qartë se femrat që 

marrin vendim për shtatzëninë e tyre 

duhet të trajtohen me respekt dhe 

mirëkuptim, ndërsa informatat që u 

jepen të jenë në gjuhë të 

kuptueshme, që vendimet që i 

marrin të jenë të lira nga cilido 
5detyrim dhe diskriminim.  Shumë 

femra vendimin për abortin e kanë 

marrë edhe para se të kërkojnë 

shërbim shëndetësor dhe ky vendim 

i tyre duhet të respektohet, gjatë 

kësaj pa i detyruar për këshillim të 

obligueshëm. Kjo do të thotë se 

këshillimi për abortin duhet të 

ofrohet vetëm nëse femra e dëshiron 

këtë. Po ashtu, në pajtim me të 

drejtën për pëlqim të informuar, 

pacientët, po ashtu, kanë edhe të 
6 “drejtë që mos informohen”.

Konventat ndërkombëtare për të 

drejtat e njeriut e mbrojnë të drejtën 

e femrës për pëlqim të informuar, 

marrjen e informatave të vërteta dhe 

të paanshme, si dhe të drejtën që ta 

refuzojë informatën e ofruar. 

Komiteti për të drejta ekonomike, 

sociale dhe kulturore thekson se 

shtetet kanë të obligime juridike “që 

të përmbahen nga interpretimi i 

qëllimshëm dhe i gabuar i 

informatave shëndetësore, duke 

përfshirë edhe informatat lidhu me 
7shëndetin seksual?”.  Komiteti për 

eliminimin e diskriminimit mbi 

femrat më tej sqaron se “femrat kanë 

të drejtë të informohen tërësisht, nga 

personel adekuat i trajnuar, për 

opsionet e tyre gjatë miratimit të 

vendimeve për trajtim, duke 

përfshirë edhe përtimet e 

mundshme dhe efektet potenciale 

negative nga procedura e ofruar ose 
8 alternativat e kapshme”.

Në tetor të vitit 2014 Ministria e 

Shëndetësisë miratoi doracak për 
9institucionet shëndetësore  ku 

përshkruhet mënyra dhe përmbajtja 

e këshillimit të gruas shtatzënë para 

ndërprerjes së shtatzënisë. Në pajtim 

me kornizën tonë të legjislacionit, 

këshillimi për femrat që dëshirojnë 

ta ndërpresin shtatzëninë është e 

obliguar, gjatë kësaj pa iu dhënë e 

drejta femrës që ta refuzojë 

këshillimin. Edhe pse Rregullorja 

përmban komponentë të caktuar që 

janë adekuate për këshillimin e 

femrës rreth ndërprerjes së 

shtatzënisë, megjithatë, nëse shihet 

në tërësi, Rregullorja u kërkon 

punëtorëve shëndetësorë që të japin 

informata gjatë këshillimit, që janë 

të anshme dhe që nuk janë bazuara 

në shkencë dhe në momente me 

qëllim që t'i kthejnë femrat nga 

shërbimi për abort, e jo ta marrin 

këtë. Disa shembuj nga Rregullorja, 

të cilat asin për jo relevante dhe 

informata të cilat janë shkencërisht 

të gabuara, ndërsa të cilat mjekët 

duhet t'ua japin femrave, si de 

demonstrimi i subjektivitetit dhe 

anësisë gjatë këshillimit, në vend të 

objektivizmit, janë sqaruar më 

poshtë:

Këshillimi për abortin si opsion 
për femrën, e jo si shërbim i 
obligueshëm gjatë planifikimit 
të familjes

5. WHO, Safe abortion: Technical and policy 
Guidance for health systems, Second Edition, 
2012 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70
914/1/9789241548434_eng.pdf

6. WHO, European Consultation on the Rights 
of Patients, Declaration on the Promotion of 
Patients' Rights in Europe, para. 2.5, 
ICP/HLE 121 (June 28, 1994). 

7. Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights (ESCR Committee), General 
Comment No. 14: The right to the highest 
attainable standard of health (Art. 12), (22nd 
Sess., 2000), in Compilation of General 
Comments and General Recommendations 
Adopted by Human Rights Treaty Bodies, at 
78, para. 34, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 
(Vol. I) (2008) [hereinafter ESCR Committee, 
Gen. Comment No. 14].

8. Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women (CEDAW 
Committee), General Recommendation No. 
24: Article 12 of the Convention (women and 
health), (20th Sess., 1999), in Compilation of 
General Comments and General 
Recommendations Adopted by Human Rights 
Treaty Bodies, at 358, para. 20, U.N. Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) (2008).

9. Në bazë të nenit 6, alineja 4 nga Ligji për 
ndërprerjen e shtatzënisë (Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë, nr.87/13 dhe 
164/13)

Buletini për planikim familjar

Nr.3, qershor  
2015, Shkup



Rekomandime

Deputetët mund të organizojnë 

diskutim publik me opinionin e 

ekspertëve dhe me organizatat 

për të drejtat e njeriut lidhur 

me tekstin dhe përmbajtjen e 

Rregullores për këshillim për 

ndërprerjen e shtatzënisë dhe 

në përfundimet të kërkojnë që 

Ministria e Shëndetësisë:

Ÿ në bashkëpunim me zyrën e 

Organizatës Shëndetësore 

Botërore dhe me opinionin e 

ekspertëve, të bëjnë revizion të 

Rregullores ekzistuese për 

këshillim për ndërprerjen e 

shtatzënisë, me qëllim që të 

sigurohet se informatat dhe 

këshillimi që i jepet gruas që 

dëshiron ta ndërpresë 

shtatzëninë janë objektive, 

profesionale, të besueshme dhe 

të bazuara në mjekësi, të 

bazuara në dëshmi dhe në 

pajtim me të drejtën e pacientit 

për informim të drejt

Ÿ t'i respektoje standardet 

ndërkombëtare për të drejtat e 

gruas për pëlqim t informuar 

dhe për marrjen e informatave 

të vërteta dhe të paanshme, si 

dhe e drejta që të refuzohet 

informata e fituar.

JO RELEVANTE Në nenin 2, paragra 4 gruas 
“duhet t'i sqarohen efektet nga 
intervenimi te fryti”, ose në nenin 
3, paragra  1, ku “mjeku gjatë 
këshillimit e informon gruan 
për javën e saktë të gestacionit 
të frytit, si dhe të gjitha 
karakteristikat anatomike dhe 
ziologjike të frytit”.

KOMENT
Me këshillimin që është vendosur 
në këtë mënyrë, gratë janë të 
detyruara të tojnë informata 
për frytin që nuk janë relevante 
ose jo të plota dhe nuk kanë 
rëndësi për intervenimin ose për 
vendimin e gruas që ta ndërpresë 
shtatzëninë. 

TË ANSHME Në nenin 2, paragra 6 
“gjatë këshillimit bëhet kontroll 
i gruas me ultra zë, tregohet 
incizim dinamik me ultra zë 
të frytit me përshkrimin e tij 
dhe mundësohet të dëgjohet 
rrahja e zemrës së frytit”.

KOMENT
Këshillimi i obligueshëm me 
elementet e këtilla është i 
rrejshëm dhe  anshëm dhe e 
lëndon integritetin e opinionit 
mjekësor, si dhe autonominë 
e gruas. Detyrimi i këtillë i gruas 
që ta dëgjojë rrahjen e zemrës 
së frytit ose ta shohë incizimin 
e tij është jonjerëzor dhe 
poshtërues dhe mund të ndikojë 
negativisht mbi shëndetin mental 
të gruas, duke pasur parasysh se 
për disa gra vendimi për abort 
mund të jetë i dhimbshëm dhe 
kompleks. 

SHKENCËRISHT 
- E GABUAR

Në nenin 3, 
paragra 3 gjatë këshillimit 
gruaja duhet të toje informata 
për “efektet psikologjike 
pas intervenimit të kryer”.

KOMENT
Sipas Organizatës 
Shëndetësore Botërore, efektet 
psikologjike pas intervenimit 
të kryer janë të njohura 
vetëm te një pjesë e vogël e 
rasteve, por më e rëndësishme 
është, se efektet e këtilla 
kryesisht janë vërejtur te gratë 
që kanë pasur histori 
paraprake të sëmundjeve të 
këtilla ose gjendje shëndetësore, 
e jo se efektet psikologjike 
janë pasojë e drejtpërdrejtë 
nga aborti.
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Rekomandime

— Deputetët kanë mundësi të 

angazhohen për respektimin e 

denjë të gjitha strategjive dhe 

programeve nacionale që kanë 

të bëjnë me HIV nga ana e 

institucioneve shëndetësore 

publike dhe private, pa 

diskriminim dhe me 

respektimin e të drejtave 

themelore të njeriut.  

— Deputetët mund të ndikojnë te 

Ministria e Shëndetësisë për 

përpunim e mëtejshëm dhe 

saktësimin e Protokollit 

nacional për kujdes ante-natal, 

me të cilin akte do të caktohen 

të gjitha masat për 

parandalimin e transmisionit 

vertikal dhe ndjekjen e 

shtatzënisë te femrat që jetojnë 

me HIV.

 

Organizata Shëndetësore Botërore 

(OSHB) thekson qartë se femrat që 

marrin vendim për shtatzëninë e tyre 

duhet të trajtohen me respekt dhe 

mirëkuptim, ndërsa informatat që u 

jepen të jenë në gjuhë të 

kuptueshme, që vendimet që i 

marrin të jenë të lira nga cilido 
5detyrim dhe diskriminim.  Shumë 

femra vendimin për abortin e kanë 

marrë edhe para se të kërkojnë 

shërbim shëndetësor dhe ky vendim 

i tyre duhet të respektohet, gjatë 

kësaj pa i detyruar për këshillim të 

obligueshëm. Kjo do të thotë se 

këshillimi për abortin duhet të 

ofrohet vetëm nëse femra e dëshiron 

këtë. Po ashtu, në pajtim me të 

drejtën për pëlqim të informuar, 

pacientët, po ashtu, kanë edhe të 
6 “drejtë që mos informohen”.

Konventat ndërkombëtare për të 

drejtat e njeriut e mbrojnë të drejtën 

e femrës për pëlqim të informuar, 

marrjen e informatave të vërteta dhe 

të paanshme, si dhe të drejtën që ta 

refuzojë informatën e ofruar. 

Komiteti për të drejta ekonomike, 

sociale dhe kulturore thekson se 

shtetet kanë të obligime juridike “që 

të përmbahen nga interpretimi i 

qëllimshëm dhe i gabuar i 

informatave shëndetësore, duke 

përfshirë edhe informatat lidhu me 
7shëndetin seksual?”.  Komiteti për 

eliminimin e diskriminimit mbi 

femrat më tej sqaron se “femrat kanë 

të drejtë të informohen tërësisht, nga 

personel adekuat i trajnuar, për 

opsionet e tyre gjatë miratimit të 

vendimeve për trajtim, duke 

përfshirë edhe përtimet e 

mundshme dhe efektet potenciale 

negative nga procedura e ofruar ose 
8 alternativat e kapshme”.

Në tetor të vitit 2014 Ministria e 

Shëndetësisë miratoi doracak për 
9institucionet shëndetësore  ku 

përshkruhet mënyra dhe përmbajtja 

e këshillimit të gruas shtatzënë para 

ndërprerjes së shtatzënisë. Në pajtim 

me kornizën tonë të legjislacionit, 

këshillimi për femrat që dëshirojnë 

ta ndërpresin shtatzëninë është e 

obliguar, gjatë kësaj pa iu dhënë e 

drejta femrës që ta refuzojë 

këshillimin. Edhe pse Rregullorja 

përmban komponentë të caktuar që 

janë adekuate për këshillimin e 

femrës rreth ndërprerjes së 

shtatzënisë, megjithatë, nëse shihet 

në tërësi, Rregullorja u kërkon 

punëtorëve shëndetësorë që të japin 

informata gjatë këshillimit, që janë 

të anshme dhe që nuk janë bazuara 

në shkencë dhe në momente me 

qëllim që t'i kthejnë femrat nga 

shërbimi për abort, e jo ta marrin 

këtë. Disa shembuj nga Rregullorja, 

të cilat asin për jo relevante dhe 

informata të cilat janë shkencërisht 

të gabuara, ndërsa të cilat mjekët 

duhet t'ua japin femrave, si de 

demonstrimi i subjektivitetit dhe 

anësisë gjatë këshillimit, në vend të 

objektivizmit, janë sqaruar më 

poshtë:

Këshillimi për abortin si opsion 
për femrën, e jo si shërbim i 
obligueshëm gjatë planifikimit 
të familjes

5. WHO, Safe abortion: Technical and policy 
Guidance for health systems, Second Edition, 
2012 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70
914/1/9789241548434_eng.pdf

6. WHO, European Consultation on the Rights 
of Patients, Declaration on the Promotion of 
Patients' Rights in Europe, para. 2.5, 
ICP/HLE 121 (June 28, 1994). 

7. Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights (ESCR Committee), General 
Comment No. 14: The right to the highest 
attainable standard of health (Art. 12), (22nd 
Sess., 2000), in Compilation of General 
Comments and General Recommendations 
Adopted by Human Rights Treaty Bodies, at 
78, para. 34, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 
(Vol. I) (2008) [hereinafter ESCR Committee, 
Gen. Comment No. 14].

8. Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women (CEDAW 
Committee), General Recommendation No. 
24: Article 12 of the Convention (women and 
health), (20th Sess., 1999), in Compilation of 
General Comments and General 
Recommendations Adopted by Human Rights 
Treaty Bodies, at 358, para. 20, U.N. Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) (2008).

9. Në bazë të nenit 6, alineja 4 nga Ligji për 
ndërprerjen e shtatzënisë (Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë, nr.87/13 dhe 
164/13)

Buletini për planikim familjar

Nr.3, qershor  
2015, Shkup



Rekomandime

Deputetët gjatë punës së tyre 

duhet ta dinë se gratë 

dominojnë në kategorinë e 

punëtoreve familjare pa pagesë. 

Prandaj gjatë krijimit të 

politikave në Kuvend duhet të 

merret parasysh se:

Ÿ Strategjia për buxhetim 

gjinor me përgjegjësi 

(2012–2017) flet se buxheti 

duhet t'i dedikohet 

përmirësimit të pozitës së 

femrës dhe mashkullit përmes 

krijimit të politikave, që i ka 

parasysh rolet e definuara të dy 

gjinive në shoqëri.

Ÿ Termi zyrtar që përdoret që të 

identifikohen personat që 

kujdesen për amvisërinë – 

amviset – duhet të ndryshohet, 

pasi që thekson se pritet vetëm 

nga femrat të kujdesen për 

amvisërinë dhe në këtë mënyrë 

do ta forcojë rolin stereotip të 

femrës në shoqëri. 

Ÿ Literatura shkencore tregon 

se mbështetja për mungesën 

prindërore, rritja e përfshirjes 

dhe kapshmërisë së 

institucioneve për kujdes të 

fëmijëve dhe personave të 

moshuar, si dhe zvogëlimi i 

hendekut te rrogat, janë faktorë 

pozitiv që kontribuojnë për 

eliminimin e hendekut gjinor 

mes punëtorëve familjar të 

papaguar. 

Konventa e Këshillit të Evropës 
për pengimin de luftën kundër 
dhunës mbi femrat dhe dhunën 
familjare

Çdo ditë në botë femrat janë të 

përgjuara, të keqtrajtuara, të 

dhunuara dhe të sakatuara, të 

detyruara prej familjeve të tyre të 

martohen, të sterilizuara kundër 

vullnetit të tyre ose të keqtrajtuara 

në mënyrë psikike dhe zike në 

shtëpinë ku jetojnë. Me këtë, dhuna 

mbi gratë paraqet një nga problemet 

udhëheqëse sociale, që krahas ligjeve 

dhe dokumenteve strategjike, kërkon 

investime serioze në kapacitetet 

institucionale dhe resurset njerëzore 

për pengimin e tij dhe mbrojtjen e 

viktimave të prekura nga dhuna. 

Gjatë gjashtë viteve të fundit nga ana 

e partnerëve dhe anëtarëve të 

familjes janë vrarë më shumë se 16 

gra, e gjatë kësaj, as mediat e as 

institucionet përkatëse nuk e 

ndërlidhën publikisht vdekjen e 

vajzave dhe grave me problemin e 

dhunës familjare, gjegjësisht 

shtëpiake, si dhe mungesa e masave 

parandaluese për pengimin e dhunës 

dhe të pasojave na ajo.

Vështrim i shkurtër i 

Konventës së Këshillit të 

Evropës për pengimin dhe 

luftën kundër dhunës mbi gratë 

dhe dhunën familjare

Konventa është e ndarë në katër 

fusha kryesore: Parandalimi, 

Mbrojtja, Ndjekja e kryesve dhe 

Vëzhgimi. Çdo fushë parasheh një 

sërë masash konkrete. Konventa jep 

kontribut në eliminimin e të gjitha 

formave t diskriminimit mbi grat 

dhe e promovon barazinë thelbësore 

mes femrës dhe mashkullit, duke 

10. ONP. Konventa për mundësi të barabarta dhe trajtim të barabartë të mashkullit dhe femrës, 
1983.

11. Разави, С. 2007. The Political and Social Economy of Care in Development Context: 
Conceptual Issues, Research Questions and Policy Options, Program paper GD NO.3, UNRISD, 
Geneva.

12. ESHS. 2010. Anketa e fuqisë punëtore për vitin 2009.

13. Ibid.

14. OKB. 2013. Raportuesi special i varfërisë ekstreme dhe të drejtat e njeriut Magdalena 
Kamona. E kapshme në: 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A.HRC.2
0.25.Add.1_En.PDF  

15. Antropulos, R. 2009. The unpaid care work- paid work connection. Working paper 86. Policy 
and Statistics Department, International Labor Organization, Geneva, e kapshme në: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
integration/documents/publication/wcms_119142.pdf

16. Kështu, për shembull, në vitin 2011 ka pasur 209.274 punëtorë familjar të papaguar, ndërsa 
në vitin 2013 – 207.847.

17. Femrat e punësuara, mesatarisht, kalojnë 2,6 orë më shumë në kujdesin për amvisërinë në 
llogari të kohës së tyre të lirë në krahasim me meshkujt e punësuar. ESHS. 2010. Anketa për 
shfrytëzimin e kohës në vitin 2009. 

18. ESHS. 2015. Institucionet për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve – kopshtet e fëmijëve në 
vitin 2014.

19. Në Maqedoni ekzistojnë gjithsej tre shtëpi shtetërore për pleq (në Shkup, në Kumanovë dhe 
në Prilep) dhe disa institucione private.
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Puna e papaguar familjare 
në Maqedoni 

Çfarë është puna e papaguar 

familjare?

Organizata Ndërkombëtare e Punës 

(ONP) i ka denuar punëtorët/et 

familjare të papaguar si punëtorë me 

obligime familjare në raport me 

fëmijët e tyre dhe anëtarët tjerë të 

familjes së tyre më të ngushtë, të 

cilëve u nevojitet kujdes dhe 

mbështetje, kur obligimet e tilla i 

kuzojnë mundësitë e tyre për 

përgatitje për hyrje dhe dalje në 

tregun e punës ose për avancim në 
10aktivitet ekonomik.  Puna e kujdesit 

mund të ndahet në si në detyra për 

mirëmbajtjen e amvisërisë (gatimi, 

blerja, pastrimi, etj.) ose kujdesi i 

personave (higjiena personale, 

shkuarja te mjeku, të ushqyerit dhe 
11nevoja të tjera).   Në Maqedoni, Enti 

Shtetëror për Statistikë e denon 

punën e papaguar familjare si punë 

pa pagesë në subjekt afarist ose në 

fermë në pronësi të anëtarit të 
12familjes.  Personat që kryejnë vetëm 

aktivitet në amvisërinë e tyre janë 

denuar si amvise – rol gjinor i 
13 caktuar për femrat.

Ndikimi i punës së papaguar 

familjare mbi barazinë gjinore

Rëndësia e punës së papaguar 

familjare për barazinë gjinore është e 

madhe, pasi që në botë femrat dhjetë 

herë më shumë janë të përfshira në 
14atë se sa meshkujt.  Në Maqedoni 

punën e papaguar familjare pothuaj 

jashtëzakonisht e kryejnë femrat – 

vetëm 6% janë meshkuj. Çështja e 

kujdesit për fëmijët dhe personat e 

moshuar është shumë e 

rëndësishme, por duhet të merret 

parasysh se për shkak të kësaj femrat 

kanë aktivitet të kuzuar dhe janë 
15 ekonomikisht të varura.  Prej këtu, 

është shumë e rëndësishme që 

politikat nacionale t'i adresojnë 

çështjet e këtilla. Sipas të dhënave në 

Anketën për fuqi punëtore nga viti 

2011 deri më 2013, çdo person i tretë 

ekonomikisht jo aktiv (ata që nuk 

janë të punësuar, e as që kërkojnë 

punë) nuk kërkojnë punësim për 

shkak të obligimeve të tyre në 

amvisëri. Numri i punëtorëve të 

papaguar familjar në Maqedoni 
16është konstant mbi 200 mijë,  që 

paraqet 29% nga shkalla e 

përgjithshme e jo aktivitetit. Nga ana 

tjetër, vetëm një për qind nga 

meshkujt e kanë braktisur punën e 

paguar që të kujdesen për fëmijët ose 

për anëtarë e moshuar të familjes. 

Pothuaj njëqind për qind nga ata që 

e kanë braktisur punën e paguar që 

të inkuadrohen në punën e papaguar 

për kujës janë femra, q e vërteton 

përcaktimin kulturor të rolit të 

femrës.

Rolet e këtilla të caktuara gjinore 

janë vërtetuar edhe me Anketën për 

shfrytëzimin e kohës, të zbatuar nga 

Enti Shtetëror për Statistikë. 

Mesatarisht, femrat jo aktive kalojnë 

pesë orë dhe 28 minuta në aktivitete 

shtëpiake dhe kujdes, në krahasim 

me vetëm një orë dhe 23 minuta që i 

përkushtohen meshkujt jo aktiv (ata 

që as punojnë e as që kërkojnë 

punë). Te çiftet e reja pa fëmijë, 

femrat mesatarisht, shpenzojnë 3 orë 

dhe 50 minuta më shumë për 

obligimet shtëpiake në raport me 

meshkujt, por, megjithatë, hendeku 

gjinor është më i madh te familjet 

me  fëmijë të vegjël. Kështu, te çiftet 

me fëmijë të vegjël, femrat 

shpenzojnë, mesatarisht, 5 orë dhe 

50 minuta në ditë për obligime 

shtëpiake, ose më saktë  orë dhe 18 

minuta më shumë se sa burrat e tyre. 

Në një javë, femrat kalojnë 30 orë 

më shumë për kujdesin për fëmijët 

dhe për amvisërinë. Kjo qartë e 

tregon pabarazinë me të cilën 

ballafaqohen femrat në jetën private: 

sot, akoma një pjesë e madhe e 

obligime shtëpiake bien në kurriz të 

gruas, bile dhe kur ajo punon për 
17rrogë.  Në kushte kur kapaciteti i 

përgjithshëm i kopshteve mund të 

përfshijë pothuaj 20% ë numrit të 

përgjithshëm të fëmijëve të moshës 
18parashkollore (3-6),  kur kapaciteti 

për përfshirje të fëmijëve nën 

moshën tre vjeçare është dhjetë herë 

më i vogël dhe i shpërndarë në 

mënyrë të pabarabartë në shtet, kur 

nuk ekzistojnë qendra për 

inkuadrimin e fëmijëve me pengesa 

mbi moshën 27 vjeçe dhe kur 

kapaciteti i institucioneve për kujdes 

të personave të moshuar është 
19shumë i kuzuar,  sistemi i 

përgjithshëm social është në kurriz 

të grave-punëtoreve të papaguara 

familjare. Prej këtu, është e 

domosdoshme të ndërmerren 

aktivitete, që nga njëra anë, do ta 

balancojë ndarjen e punës në familje, 

dhe nga an tjetër, do t'i mundësoje 

gruas pjesëmarrje aktive në jetën 

ekonomike dhe politike.  

Buletini për planikim familjar
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Rekomandime

Deputetët gjatë punës së tyre 

duhet ta dinë se gratë 

dominojnë në kategorinë e 

punëtoreve familjare pa pagesë. 

Prandaj gjatë krijimit të 

politikave në Kuvend duhet të 

merret parasysh se:

Ÿ Strategjia për buxhetim 

gjinor me përgjegjësi 

(2012–2017) flet se buxheti 

duhet t'i dedikohet 

përmirësimit të pozitës së 

femrës dhe mashkullit përmes 

krijimit të politikave, që i ka 

parasysh rolet e definuara të dy 

gjinive në shoqëri.

Ÿ Termi zyrtar që përdoret që të 

identifikohen personat që 

kujdesen për amvisërinë – 

amviset – duhet të ndryshohet, 

pasi që thekson se pritet vetëm 

nga femrat të kujdesen për 

amvisërinë dhe në këtë mënyrë 

do ta forcojë rolin stereotip të 

femrës në shoqëri. 

Ÿ Literatura shkencore tregon 

se mbështetja për mungesën 

prindërore, rritja e përfshirjes 

dhe kapshmërisë së 

institucioneve për kujdes të 

fëmijëve dhe personave të 

moshuar, si dhe zvogëlimi i 

hendekut te rrogat, janë faktorë 

pozitiv që kontribuojnë për 

eliminimin e hendekut gjinor 

mes punëtorëve familjar të 

papaguar. 

Konventa e Këshillit të Evropës 
për pengimin de luftën kundër 
dhunës mbi femrat dhe dhunën 
familjare

Çdo ditë në botë femrat janë të 

përgjuara, të keqtrajtuara, të 

dhunuara dhe të sakatuara, të 

detyruara prej familjeve të tyre të 

martohen, të sterilizuara kundër 

vullnetit të tyre ose të keqtrajtuara 

në mënyrë psikike dhe zike në 

shtëpinë ku jetojnë. Me këtë, dhuna 

mbi gratë paraqet një nga problemet 

udhëheqëse sociale, që krahas ligjeve 

dhe dokumenteve strategjike, kërkon 

investime serioze në kapacitetet 

institucionale dhe resurset njerëzore 

për pengimin e tij dhe mbrojtjen e 

viktimave të prekura nga dhuna. 

Gjatë gjashtë viteve të fundit nga ana 

e partnerëve dhe anëtarëve të 

familjes janë vrarë më shumë se 16 

gra, e gjatë kësaj, as mediat e as 

institucionet përkatëse nuk e 

ndërlidhën publikisht vdekjen e 

vajzave dhe grave me problemin e 

dhunës familjare, gjegjësisht 

shtëpiake, si dhe mungesa e masave 

parandaluese për pengimin e dhunës 

dhe të pasojave na ajo.

Vështrim i shkurtër i 

Konventës së Këshillit të 

Evropës për pengimin dhe 

luftën kundër dhunës mbi gratë 

dhe dhunën familjare

Konventa është e ndarë në katër 

fusha kryesore: Parandalimi, 

Mbrojtja, Ndjekja e kryesve dhe 

Vëzhgimi. Çdo fushë parasheh një 

sërë masash konkrete. Konventa jep 

kontribut në eliminimin e të gjitha 

formave t diskriminimit mbi grat 

dhe e promovon barazinë thelbësore 

mes femrës dhe mashkullit, duke 

10. ONP. Konventa për mundësi të barabarta dhe trajtim të barabartë të mashkullit dhe femrës, 
1983.

11. Разави, С. 2007. The Political and Social Economy of Care in Development Context: 
Conceptual Issues, Research Questions and Policy Options, Program paper GD NO.3, UNRISD, 
Geneva.

12. ESHS. 2010. Anketa e fuqisë punëtore për vitin 2009.

13. Ibid.

14. OKB. 2013. Raportuesi special i varfërisë ekstreme dhe të drejtat e njeriut Magdalena 
Kamona. E kapshme në: 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A.HRC.2
0.25.Add.1_En.PDF  

15. Antropulos, R. 2009. The unpaid care work- paid work connection. Working paper 86. Policy 
and Statistics Department, International Labor Organization, Geneva, e kapshme në: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
integration/documents/publication/wcms_119142.pdf

16. Kështu, për shembull, në vitin 2011 ka pasur 209.274 punëtorë familjar të papaguar, ndërsa 
në vitin 2013 – 207.847.

17. Femrat e punësuara, mesatarisht, kalojnë 2,6 orë më shumë në kujdesin për amvisërinë në 
llogari të kohës së tyre të lirë në krahasim me meshkujt e punësuar. ESHS. 2010. Anketa për 
shfrytëzimin e kohës në vitin 2009. 

18. ESHS. 2015. Institucionet për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve – kopshtet e fëmijëve në 
vitin 2014.

19. Në Maqedoni ekzistojnë gjithsej tre shtëpi shtetërore për pleq (në Shkup, në Kumanovë dhe 
në Prilep) dhe disa institucione private.
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Puna e papaguar familjare 
në Maqedoni 

Çfarë është puna e papaguar 

familjare?

Organizata Ndërkombëtare e Punës 

(ONP) i ka denuar punëtorët/et 

familjare të papaguar si punëtorë me 

obligime familjare në raport me 

fëmijët e tyre dhe anëtarët tjerë të 

familjes së tyre më të ngushtë, të 

cilëve u nevojitet kujdes dhe 

mbështetje, kur obligimet e tilla i 

kuzojnë mundësitë e tyre për 

përgatitje për hyrje dhe dalje në 

tregun e punës ose për avancim në 
10aktivitet ekonomik.  Puna e kujdesit 

mund të ndahet në si në detyra për 

mirëmbajtjen e amvisërisë (gatimi, 

blerja, pastrimi, etj.) ose kujdesi i 

personave (higjiena personale, 

shkuarja te mjeku, të ushqyerit dhe 
11nevoja të tjera).   Në Maqedoni, Enti 

Shtetëror për Statistikë e denon 

punën e papaguar familjare si punë 

pa pagesë në subjekt afarist ose në 

fermë në pronësi të anëtarit të 
12familjes.  Personat që kryejnë vetëm 

aktivitet në amvisërinë e tyre janë 

denuar si amvise – rol gjinor i 
13 caktuar për femrat.

Ndikimi i punës së papaguar 

familjare mbi barazinë gjinore

Rëndësia e punës së papaguar 

familjare për barazinë gjinore është e 

madhe, pasi që në botë femrat dhjetë 

herë më shumë janë të përfshira në 
14atë se sa meshkujt.  Në Maqedoni 

punën e papaguar familjare pothuaj 

jashtëzakonisht e kryejnë femrat – 

vetëm 6% janë meshkuj. Çështja e 

kujdesit për fëmijët dhe personat e 

moshuar është shumë e 

rëndësishme, por duhet të merret 

parasysh se për shkak të kësaj femrat 

kanë aktivitet të kuzuar dhe janë 
15 ekonomikisht të varura.  Prej këtu, 

është shumë e rëndësishme që 

politikat nacionale t'i adresojnë 

çështjet e këtilla. Sipas të dhënave në 

Anketën për fuqi punëtore nga viti 

2011 deri më 2013, çdo person i tretë 

ekonomikisht jo aktiv (ata që nuk 

janë të punësuar, e as që kërkojnë 

punë) nuk kërkojnë punësim për 

shkak të obligimeve të tyre në 

amvisëri. Numri i punëtorëve të 

papaguar familjar në Maqedoni 
16është konstant mbi 200 mijë,  që 

paraqet 29% nga shkalla e 

përgjithshme e jo aktivitetit. Nga ana 

tjetër, vetëm një për qind nga 

meshkujt e kanë braktisur punën e 

paguar që të kujdesen për fëmijët ose 

për anëtarë e moshuar të familjes. 

Pothuaj njëqind për qind nga ata që 

e kanë braktisur punën e paguar që 

të inkuadrohen në punën e papaguar 

për kujës janë femra, q e vërteton 

përcaktimin kulturor të rolit të 

femrës.

Rolet e këtilla të caktuara gjinore 

janë vërtetuar edhe me Anketën për 

shfrytëzimin e kohës, të zbatuar nga 

Enti Shtetëror për Statistikë. 

Mesatarisht, femrat jo aktive kalojnë 

pesë orë dhe 28 minuta në aktivitete 

shtëpiake dhe kujdes, në krahasim 

me vetëm një orë dhe 23 minuta që i 

përkushtohen meshkujt jo aktiv (ata 

që as punojnë e as që kërkojnë 

punë). Te çiftet e reja pa fëmijë, 

femrat mesatarisht, shpenzojnë 3 orë 

dhe 50 minuta më shumë për 

obligimet shtëpiake në raport me 

meshkujt, por, megjithatë, hendeku 

gjinor është më i madh te familjet 

me  fëmijë të vegjël. Kështu, te çiftet 

me fëmijë të vegjël, femrat 

shpenzojnë, mesatarisht, 5 orë dhe 

50 minuta në ditë për obligime 

shtëpiake, ose më saktë  orë dhe 18 

minuta më shumë se sa burrat e tyre. 

Në një javë, femrat kalojnë 30 orë 

më shumë për kujdesin për fëmijët 

dhe për amvisërinë. Kjo qartë e 

tregon pabarazinë me të cilën 

ballafaqohen femrat në jetën private: 

sot, akoma një pjesë e madhe e 

obligime shtëpiake bien në kurriz të 

gruas, bile dhe kur ajo punon për 
17rrogë.  Në kushte kur kapaciteti i 

përgjithshëm i kopshteve mund të 

përfshijë pothuaj 20% ë numrit të 

përgjithshëm të fëmijëve të moshës 
18parashkollore (3-6),  kur kapaciteti 

për përfshirje të fëmijëve nën 

moshën tre vjeçare është dhjetë herë 

më i vogël dhe i shpërndarë në 

mënyrë të pabarabartë në shtet, kur 

nuk ekzistojnë qendra për 

inkuadrimin e fëmijëve me pengesa 

mbi moshën 27 vjeçe dhe kur 

kapaciteti i institucioneve për kujdes 

të personave të moshuar është 
19shumë i kuzuar,  sistemi i 

përgjithshëm social është në kurriz 

të grave-punëtoreve të papaguara 

familjare. Prej këtu, është e 

domosdoshme të ndërmerren 

aktivitete, që nga njëra anë, do ta 

balancojë ndarjen e punës në familje, 

dhe nga an tjetër, do t'i mundësoje 

gruas pjesëmarrje aktive në jetën 

ekonomike dhe politike.  

Buletini për planikim familjar
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përfshirë edhe forcimin e grave. 

Njëkohësisht, kjo është marrëveshja 

e parë ndërkombëtare që përmban 

denicione për gjininë. Konventa e 

dënon dhunën mbi gratë si shkelja e 

të drejtave themelore të njeriut dhe 

manifestimi i marrëdhënieve 

historike të pabarabarta të fuqisë 

mes femrave dhe meshkujve. 

Konventa i obligon shtetet që t'i 

ndërmarrin masat e nevojshme të 

legjislacionit dhe masat tjera për 

promovimin dhe mbrojtjen e të 

drejtave të gjithëve, e veçanërisht të 

femrave, të jetojnë të lira nga dhuna 

si në sferën publike ashtu edhe në 

atë private (neni 4). Konventa e 

përdor termin “dhuna shtëpiake”, e 

jo “dhuna familjare”. Thelbi është në 

përjashtimin e konceptit të dhunës 

familjare, që ndërlidhet me të 

kuptuarit tradicional të familjes. 

Ideja është të përfshihen të gjitha 

llojet e dhunës që ndodhin në familje 

ose në bashkësinë e shtëpisë, ose 

mes partnerëve intim (bashkëshortë 

ose partnerë aktual ose të 

mëparshëm), gjatë së cilës është jo 

relevante nëse ka ekzistuar ose 

ekziston bashkëjetesa. Termi “dhuna 

shtëpiake” ka përfshirje më të gjerë 

nga “dhuna familjare”. Krahas kësaj, 

janë vendosur një sërë veprash 

penale që karakterizohen si dhunë 

mbi gratë. Të gjitha shtetet janë të 

obliguara që veprat penale t'i 

inkuadrojnë të ligjet e tyre nacionale 

si vepra ndëshkuese që janë 

vërtetuar në Konventë dhe 

përfshijnë: dhuna psikologjike (neni 

33); gjurmimi (neni 34); dhuna zike 

(neni 35); dhuna seksuale, duke 

përfshirë edhe dhunimi (neni 36); 

martesa e detyruar (neni 37); 

sakatimi gjenital femëror (neni 38); 

aborti i detyruar dhe sterilizimi i 

detyruar (neni 39); shqetësimi 

seksual )neni 40); ndihma dhe 

përpjekja për kryerjen e veprave 

penale të përfshira në nenet 35, 36, 

37, 38 ndërsa edhe 39 (41). Konventa 

i obligon shtetet që ta inkuadrojnë 

perspektivën gjinore në zbatimin dhe 

në vlerësimin e dispozitave nga kjo 

Konventë dhe të promovojnë dhe të 

zbatojnë politika efektive të barazisë 

mes femrave dhe meshkujve, si dhe 

forcimin e femrës (neni 4).

Konventa e Stambollit ishte e hapur 

për nënshkrim në maj të vitit 2011 

dhe është dokumenti i parë në 

Evropë për parandalimin dhe 

ballafaqimin me dhunën mbi gratë 

dhe dhunën shtëpiake që është 

juridikisht e obligueshme dhe sipas 

vëllimit të vet është dokumenti 

ndërkombëtar më gjithëpërfshirës, 

që merret me dhunën mbi gratë dhe 

me dhunën shtëpiake si shkelje 

serioze e të drejtave të njeriut. Deri 

në prill të vitit 2014 Konventa është 

nënshkruar nga 33 vende dhe është 

ratikuar nga së paku tetë vende-

anëtare të Këshillit të Evropës, 

ndërsa që të hyjë në fuqi nevojitet 

ratikimi i tij nga 10 vende, prej të 

cilave tetë vende-anëtare patjetër 

duhet të jenë anëtare të Këshillit të 

Evropës. 

Pse është aq e rëndësishme ta 

ratifikojmë Konventën e 

Stambollit?

Konventa parasheh zero tolerancë 

për dhunën mbi gratë dhe është hap 

i rëndësishëm përpara, që do ta bëjë 

Evropën edhe rajonin më gjerë vend 

të sigurt për femrat. Parandalimi i 

dhunës, mbrojtja e viktimave nga 

dhuna dhe ndjekja e kryesve të 

dhunës janë shtyllat kryesore të 

kësaj Konvente, si dhe kërkesa që të 

koordinohen të gjitha masat e këtilla 

përmes politikave gjithëpërfshirëse.  

Në të vërtetë, Konventa është thirrje 

e përtëritur për barazinë e rritur mes 

femrës dhe mashkullit, sepse dhuna 

mbi femrat është rrënjosur thellë në 

pabarazinë e femrës në shoqëri dhe 

forcohet nga kultura e tolerancës dhe 

mohimit të dhunës. Konventa i 

përfshinë të gjitha viktimat pa dallim 

të moshës, racës, religjionit, origjinës 

sociale, statusit të emigrimit ose të 

orientimit seksual dhe bën thirrje 

për kriminalizim të dhunës psikike, 

përcjelljes, shqetësimit seksual, 

martesave të detyruara, sakatimin e 

gjenitale femërore,  abortin e 

detyruar dhe sterilizimin e detyruar.  

Çfarë do të fitojmë si vend?

Ÿ Përgjigje nacionale 

gjithëpërfshirëse të krijuar në pajtim 

me shkallën e dhunës, dëshmitë për 

shërbimet efektive dhe nevojat e 

popullatës në nivel lokal.

Ÿ Investime në zhvillimin e rrjetit të 

shërbimeve ë rekomanduara nga 

Këshilli i Evropës, me të cilën, 

krahas investimeve infrastrukturore, 

do të investohet edhe në resurset 

njerëzore, të domosdoshme për 

parandalimin dhe mbrojtjen e të 

gjitha formave të dhunës mbi femrat.

Ÿ Në afat të gjatë, do të ketë numër 

më të madh të qytetarëve të liruar 

nga dhuna, rritje e madhe 

ekonomike, ndërprerje e përcjelljes 

ndër gjenerata të dhunës dhe 

avancimin e barazisë gjinore.

Kontributi i HERA në 
planifikimin familjar

Qendra rinore për shëndet seksual 
dhe riprodhues “Dëshiroj të di” 
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Rekomandime

Ÿ Kuvendi i Republikës së 

Maqedonisë dhe deputet mund 

ta ratifikojnë Konventën për 

pengimin dhe luftën kundër 

dhunës mbi femrat dhe dhunën 

shtëpiake.

Ÿ Pas kësaj Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë 
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Në tetor të vitit 2013, në 

bashkëpunim me Qytetin e Shkupit, 

HERA e hapi Qendrën e parë 

familjare për ballafaqim me dhunën 

familjare. Qendra e paraqet 

këshillimoren e parë të specializuar 

në Maqedoni për familjet që janë të 

prekura me problemin e dhunës 

familjare. Tash për tash, kjo është 

këshillimorja e vetme në shtet, ku në 

një vend, ofrohen shërbime për 

mbështetje psiko-sociale dhe 

këshillimore për të gjitha palët e 

prekura, gjegjësisht edhe të 

viktimave dhe të kryesve të dhunës 

familjare. Shërbimet në Qendër janë 

të besueshme dhe pa pagesë dhe i 

ofron ekipi profesional i 

psikoterapeutëve, i cili ekip përmes 

trajtimeve psiko-sociale 

individualisht i forcon të gjithë 

anëtarët e familjes. Qendra e parë 

familjare në vitin 2013 nanciarisht 

është mbështetur nga Banka 

Komercialna – Shkup. Partneriteti 

me Qytetin e Shkupit dhe Banka 

Komercialna paraqet shembull të 

mirë për bashkëpunim të 

suksesshëm mes pushtetit lokal, 

shoqatës së qytetarëve dhe biznes 

sektorit. 

Për 15 muaj jo të plotë, deri në fund 

të vitit 2014, gjithsej 254 persona 

kanë marrë shërbime në Qendrën e 

parë familjare të Qytetit të Shkupit 

përmes këshillimeve, trajtimeve 

terapeutike ose mbështetjes psiko-

sociale. Prej tyre, 92 viktima të 

dhunës janë femra, 71 fëmijë dhe 57 

anëtarë të tjerë të familjes. 34 nga 

numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve 

të Qendrës së parë familjare janë 

meshkuj-kryes të dhunës familjare. 

Pas një viti nga puna e ekipit të 

Qendrës, janë vërejtur ndryshime 

pozitive në sjelljen e klientëve, që 

kanë kaluar trajtim të suksesshëm 

psiko-social. Te femrat-viktima të 

dhunës familjare janë arritur 

ndryshime lidhur me vetëbesimin e 

rritur dhe fotogranë e përmirësuar 

për veten, si dhe ndërmarrjen e 

përgjegjësisë personale për jetën e 

tyre dhe për ndërprerjen e lidhjes së 

dhunshme. Është përmirësuar 

funksionimi në bashkësi, kryesisht 

me partnerin e vet bashkëshortor, 

me fëmijët dhe me anëtarët tjerë të 

familjes. Te fëmijët që kanë qenë 

viktima të drejtpërdrejta ose 

indirekte, është punuar në lirimin e 

përjetimeve të tyre negative dhe 

vendosjen e marrëdhënies adekuate 

emocionale me prindin, është bërë 

orientimi drejt aspektit fëmijëror të 

lojës, drejt shoqërimit me 

moshatarët dhe drejt obligimeve 

shkollore. Te kryesit e dhunës 

familjare janë arritur ndryshime 

pozitive në sjellje, gjegjësisht te ata 

nuk ka përsëritje të sjelljes së 

dhunshme në gjashtë muajt e 

ardhshëm pas përfundimit të 

trajtimit. Diçka që është për t'u 

veçuar është puna me personin me 

dëgjim të tërësishëm të dëmtuar, me 

të cilin trajtimi psiko-social 

zhvillohej bashkë në prezencën e 

personin që e et gjuhën e shenjave.  

Ky rast ndoshta është i vetmi në 

Ballkan, ku përmes bashkëpunimit të 

sektorit joqeveritar dhe 

Një rrëfim i suksesshëm: 
Qendra e parë familjare e Qytetit 
të Shkupit 

institucioneve shtetërore, u sigurua 

interpretues për  zbatimin e 

suksesshëm të këshillimit me kryesin 

e dhunës familjare që ka nevoja të 

veçanta.
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