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BULETINI
për planiﬁkim familjar

Buletini për planikim familjar
Nr.4 dhjetor,
2015, Shkup

„Ky është shekulli i femrave – nuk do ta realizojmë
potencialin tonë të tërësishëm nëse vazhdohet me
pengimin e zhvillimit të një gjysme të tërë të qenies
njerëzore.“
Ban Ki-Mun, sekretari gjeneral i OKB

Hyrje
Deputete dhe deputetë të nderuar në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë,
Para juve gjendet botimi i katërt i Buletinit për planikim
familjar të Asociacionit për edukim shëndetësor dhe hulumtim
– HERA prej Shkupi.

rekomandime deri te deputetët dhe krijuesit e politikave në
institucionet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, të cilat
mendojmë se mund të jenë me rëndësi thelbësore për
përmirësimin e politikave dhe masave për barazinë gjinore, të
drejtat e grave, familjen dhe të qenit prind.
Jemi të hapur për sugjerime dhe komente.

Në këtë botim u përqendruam në agjendën e re zhvillimore të
Kombeve të Bashkuara (2016-2030) dhe ua prezantojmë
prioritetet globale për shëndet seksual dhe riprodhues, si
segment i rëndësishëm në luftën për barazi gjinore dhe të
drejtat e grave. Ju informojmë edhe për rekomandimet e
Komitetit për të drejtat e njeriut pranë Kombeve të Bashkuara
dërguar Republikës së Maqedonisë, për përmirësimin e
rregullativës ligjore për ndërprerjen e shtatzënisë dhe
brengosjen e anëtarëve të Komitetit rreth zbatimit të fushatave
kundër abortit. Flasim edhe për rëndësinë e shërbimeve të
kapshme të specializuara për viktimat nga dhuna familjare dhe
hedhim vështrim mbi shkaqet për përfshirjen e vogël të
fëmijëve në kopshtet në Maqedoni.
Të gjitha tekstet janë bazuar në analiza të argumentuara, në
dhëna statistikore të besueshme dhe fragmente nga
dokumente dhe raporte me qëllim në mënyrë të përgjithësuar
të informojë për gjendjen në vend rreth aspekteve të ndryshme
nga planikimi i familjes. Në fund të çdo teksti janë dhënë

Na shkruani në hera@hera.org.mk dhe na ndiqni në
facebook.com/hera.macedonia.
Përshëndetje e përzemërt,
Bojan Jovanovski, Drejtor ekzekutiv
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Shëndeti seksual dhe riprodhues
dhe Republika e Maqedonisë në
qëllimet e reja zhvillimore të
Kombeve të Bashkuara 2016 – 2030

Ndërkombëtare për Popullatë dhe
Zhvillim (1994) dhe Platforma e
Pekinit për të drejtat e grave
(1995)...”.

Në fund të vitit 2015 përfundoi
epoka e Qëllimeve Zhvillimore
Mijëvjeçare (2000-2015), që
paraqiste dëshmi të qartë se si
bashkësia ndërkombëtare mund të
mobilizohet në luftën kundër
varfërisë, sëmundjeve dhe
pabarazive në botë. N periudhën 2527 shtator 2015 në Samitin e
Kombeve të Bashkuara u miratuan
qëllimet e reja zhvillimore, të
njohura si Qëllimet e
Qëndrueshme për Zhvillim
(2016-2030), me qëllim që të
vazhdohen përpjekjet globale
në çrrënjosjen e urisë, ruajtjen
e ambientit jetësor, paqes dhe
sigurisë, forcimin e zhvillimit
ekonomik dhe social, si dhe
barazinë gjinore. Qëllimet e reja
zhvillimore përfshijnë 17 qëllime
dhe 169 indikatorë, përmes të
cilëve do të zbatohen prioritetet e
vendeve për zhvillim të
qëndrueshëm dhe do të vëzhgohen
rezultatet dhe progresi.

Në fjalën e rastit të kryeministrit
Nikolla Gruevski (27 shtator),
në Samitin e Kombeve të Bashkuara
qartë u theksua angazhimi politik
i shprehur i vendit në
avancimin e barazisë gjinore
dhe shëndetit seksual dhe
riprodhues. Duke u përqendruar
në rezultatet e Maqedonisë në fushën
e çështjeve gjinore krahas sukseseve
të theksuara në luftën kundër
tregtisë me njerëz, dhunës familjare,
participimit politik të grave dhe
pushimin e lindjes të nënave,
kryeministri Gruevski e theksoi
edhe përpjekjen e vendit për
“promovimin e masave për
shëndet seksual dhe
riprodhues”. Mbështetja e këtillë
politike për shëndetin seksual dhe
riprodhues, e pakontestueshme
është se nevojitet të vazhdojë edhe
në të ardhmen si pjesë e politikave
dhe masave zhvillimore
shëndetësore të shtetit dhe përmes
mbrojtjes së plotë dhe respektimit të
drejtave riprodhuese të grave.

Edhe pse gjendja me barazinë
gjinore në raport me numrin e
fëmijëve të regjistruar në shkollë
llore, qasja deri te mbrojtja
themelore shëndetësore për nënat
dhe fëmijët, si dhe pjesëmarrja e
grave në jetën politike, në mënyrë
stabile përmirësohej, megjithatë
emancipimi i grave dhe të
drejtat e tyre vazhduan të
paraqesin sﬁdë kyçe në shumë
vende në botë. Duke folur për
shëndetin riprodhues, në raportin

gjithëpërfshirës të Ban Ki-Mun,
Sekretari gjeneral i OKB-ve, për
agjendën e re zhvillimore, thuhet se
qëllimet e reja të qëndrueshme për
zhvillim veçanërisht do të duhet të
drejtohen drejt çështjes së të
drejtave të grave për sigurim
universal shëndetësor, qasja
deri te shërbimet shëndetësore
gjithëpërfshirëse, qasja deri te
ilaçet më të domosdoshme, si
dhe sigurimi i shëndetit seksual
dhe riprodhues t grave dhe
realizimi i të drejtave të tyre
riprodhuese.
Shëndeti seksual dhe
riprodhues zë vend të
rëndësishëm në qëllimet e reja
zhvillimore të cilat vendet
anëtare do të duhet të punojnë
gjatë avancimit të
rregullativave ligjore, politikat
dhe masat. Kështu Qëllimi nr. 3
Shëndeti përfshinë edhe detyrë më të
ngushtë për arritjen e “qasjes
gjithëpërfshirëse drejt shërbimeve
shëndetësore lidhur me shëndetin
seksual dhe riprodhues, duke i
përfshirë ato lidhur me planiﬁkimin
e familjes, informimin dhe arsimin”.
Qëllimi nr. 5 në pikëpamje të
çështjeve gjinore po ashtu përfshin
në vete detyrë më të ngushtë “për
qasjen gjithëpërfshirëse drejt
shëndetit seksual dhe riprodhues, si
dhe të drejtat riprodhuese, ashtu siç
është marrë vesh me Programin për
Aksion të Konferencës

Strategjia nacionale për
shëndet seksual dhe riprodhues
2010-2020, të miratuar nga ana e
Qeverisë në vitin 2011 është gjithsesi
bazë e mirë të punohet më
shumë në përmirësimin e qasjes,
kualitetit të shërbimeve dhe
informimit të qytetarëve, veçanërisht
të grave dhe të rinjve.

Buletini për planikim familjar
Nr.4 dhjetor,
2015, Shkup

NUK EKZISTON BARAZI
PËR SHËNDET SEKSUAL
DHE RIPRODHUES. Barazia
gjinore dhe emancipimi i vajzave
dhe grave nuk do të jetë e mundur
pa avancimin e shëndetit seksual
dhe riprodhues dhe realizimin e të
drejtave riprodhuese. Që gratë
dhe vajzat të kenë jetë të
shëndetshme dhe të kenë liri të
plotë të marrin pjesë në jetën
shoqërore, ekonomike dhe
politike, duhet të kenë qasje
gjithëpërfshirëse deri te shërbimet
kualitative, informatat dhe arsimi,
si dhe kushte të cilat do t'u
mundësojnë t'i realizojnë të
drejtat e tyre riprodhuese.

Rekomandime
— Deputetët në vazhdimësi

duhet të realizojnë debate
publike në Kuvendin e
Republikës së Maqedonisë për
gjendjen me shëndetin seksual
dhe riprodhues dhe të japin
rekomandime deri te ministritë
dhe institucionet përgjegjëse se
si të përmirësohet qasja deri te
informatat, shërbimet dhe
edukimi me rëndësi për
shëndetin e të gjithë qytetarëve,
veçanërisht të grave dhe të
rinjve
— Gjatë përgatitjes së buxheteve
vjetore të Republikës së
Maqedonisë deputetët duhet të
angazhohen për rritjen e
mjeteve në programet
parandaluese të Ministrisë për
shëndetësi me rëndësi për

shëndetin seksual dhe
riprodhues (p.sh. Programi për
mbrojtje aktive shëndetësore të
nënave dhe fëmijëve, Programi
për mbrojtje të popullatës prej
HIV/SIDA, Programi për
detektim të hershëm të
sëmundjeve malinje)
— Ministria e shëndetësisë

nevojitet të kryejë revizion
afatshkurtër nga Strategjia
nacionale për shëndetin
seksual dhe riprodhues dhe
planiﬁkimet e mëtejshme
nacionale dhe planet e veprimit
t'i inkuadrojë indikatorë matës
dhe kohor-kuﬁzues, politik,
përmes të cilëve në mënyrë
gjithëpërfshirëse do të
vëzhgohen rezultatet dhe
progresi i shtetit.
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Çfarë i propozoi Maqedonisë
Komiteti për të drejtat e njeriut
për ndërprerjen e Maqedonisë?
Komiteti për të drejtat e njeriut
është një nga trupat kryesore për të
drejtat e njeriut të Kombeve të
Bashkuara. I përbërë prej personave
të pavarur profesional, të cilët vijnë
prej vendeve të ndryshme, me seli në
Gjenevë dhe është përgjegjës për
shqyrtimin e raporteve të vendeve
anëtare për aplikimin e Paktit
ndërkombëtar për të drejtat qytetare
dhe politike. Republika e
Maqedonisë, si vend nënshkrues, në
pjesën e aplikimit të nenit 3 prej
Paktit, me të cilin garantohet barazia
gjinore, deri tani ka marrë vlerësime
pozitive. Përmes Ministrisë së
Drejtësisë, Maqedonia e dorëzoi
raportin e vet të tretë deri te
Komiteti në vitin 2013, ndërsa
shqyrtimi i raportit lloi në vitin
2014.
Që në fazën e parë të shqyrtimit të
raportit, Komiteti u interesua për
kushtet për ndërprerjen e
shtatzënisë dhe e pyeti Maqedoninë
të përgjigjet: “vendosja e këshillimit
të obligueshëm dhe periudha e
pritjes, si dhe fushatat publike të
Qeverisë për kuzimin e të drejtës
për abort, a janë në përputhje me
Paktin?”. Komiteti, në mënyrë
plotësuese, kërkoi informata për:
masat të cilat janë ndërmarrë
për rritjen e qasjes deri te
metodat kontraceptive dhe
masat për zvogëlimin e
vdekshmërisë së foshnjave”.

Dialogu për raportin mes
Maqedonisë dhe Komitetit,
gjegjësisht faza përfundimtare prej
shqyrtimit të raportit, zhvillohej në
Gjenevë në qershor dhe korrik të vitit
2015. Mes tjerash, anëtarët e
Komitetit për të drejtat e njeriut
kërkuan sqarim lidhur me atë
se si me fushatat kundër abortit
shemben stereotipat gjinore,
për atë si ndryshimet në ligj prej vitit
2013 janë në vijë me rekomandimet
e Organizatës Botërore e
Shëndetësisë për abort të sigurt, u
interesuan nëse mjekët janë
frikësuar nga dënimet e larta në
ligjin e ri, e prandaj, në disa raste, i
lënë gratë me indikacione serioze
mjekësore të presin për abort.
Në fund në Vështrimet
përfundimtare drejt Raportit të 3 të
RM për Paktin ndërkombëtar për të
drejtat qytetare dhe politike,
Komiteti vërejti se me këtë ligj janë
kërcënuar barazia e meshkujve
dhe femrave, mbrojtja prej
trajtimit johuman, mbrojtja e
privatësisë dhe e drejta për
jetë:
Komiteti është i shqetësuar rreth
informatave se shteti-anëtar zbaton
fushata kundër abortit gjatë disa
viteve, që ka efekt ndaj njollosjes së
atyre të cilët e përdorin abortin dhe
mund t'i detyrojë gratë të kërkojnë
aborte të fshehta jo të sigurta, me të

cilat jeta dhe shëndeti i tyre vihen në
rrezik. Në këtë kontekst, Komiteti,
po ashtu, është i shqetësuar rreth
asaj se me kushtet e vendosura me
Ligjin për ndërprerjen e shtatzënisë
prej vitit 2013 në mënyrë
kumulative mund të kuﬁzohet qasja
deri te aborti legal (nenet 3, 6, 7, 17).

Prandaj Komiteti kërkon prej
republikës së Maqedonisë:
Shteti duhet ta shmange zbatimin
e cilado fushatave, me të cilat
stigmatizohen ato të cilat e përdorin
të drejtën për abort. Ajo duhet të
ndërmarre masa konkrete, duke
përfshirë ndryshim të Ligjit për
ndërprerjen e shtatzënisë, me
qëllim që t'i eliminojë të gjitha
pengesat e procesit, që kanë sjellë
deri te ajo që gratë të shkojnë drejt
aborteve jo legale, me të cilat jeta
dhe shëndeti u vihet në rrezik.

Buletini për planikim familjar
Nr.4 dhjetor,
2015, Shkup

Rekomandime
Deputetët duhet të
organizojnë diskutim
mbikëqyrës ku Ministria e
Shëndetësisë do të
raportojë:
—

š për efektet nga aplikimi i
Ligjit për ndërprerjen e
shtatzënisë prej viti 2013,

për masat të cilat i ndërmerr
për aplikimin e
rekomandimeve të Komitetit
për të drejtat e njeriut.
š

— Deputetët duhet të kërkojnë

informata prej Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë:
š për shpenzimet dhe efektet e
fushatës gjashtëvjeçare “Ke të
drejtë për zgjedhje, zgjidhe
jetën”,

š për masat për aplikimin e
rekomandimeve të Komitetit
për të drejtat e njeriut që
fushata të ndërpritet.

— Deputetët duke u udhëhequr
prej rekomandimeve të
Komitetit për të drejtat e
njeriut mund të iniciojnë
rregullativë të re ligjore për
ndërprerjen e shtatzënisë, e
cila do të zhvillohet në
bashkëpunim me opinion
ekspert dhe organizatat
joqeveritare të grave dhe e cila
do të jetë në pajtim me
rekomandimet e Organizatës
Botërore e Shëndetësisë për
abort të sigurt.

Qasja deri te shërbimet e
specializuara për viktimat e
dhunës familjare
Në Ligjin për parandalim, pengimi
dhe mbrojtja nga dhuna familjare,
dhuna familjare është denuar si
“keqtrajtim, ofendim, kërcënimi i
sigurisë, lëndimi trupor, dhuna
gjinore ose dhuna tjetër
psikologjike, ﬁzike ose ekonomike,
me të cilën shkaktohet ndjenja e
pasigurisë, kërcënimi ose frika, duke
përfshirë edhe kërcënimet për
veprimet e tilla, ndaj bashkëshortit,
prindërve ose fëmijëve ose
personave tjerë të cilët jetojnë në
bashkësi martese ose jashtë martese
ose amvisëri të përbashkët, si dhe
ndaj bashkëshortit të tanishëm ose
ish, partnerit jashtë martesor ose
personat të cilët kanë fëmijë të
përbashkët ose janë në raporte të
afërta personale, pa marrë
parasysh nëse kryesi e ndan ose e ka
ndarë vendbanimin e njëjtë me
viktimën ose jo.1
Sipas rezultateve hulumtuese, më
shumës e një e treta e popullatës
(36,8%) në Republikën e
Maqedonisë kanë përjetuar ndonjë
formë të dhunës në familje. Më e
përfaqësuar është dhuna
psikologjike, derisa dhuna zike dhe
seksuale kanë shkallë më të ulët (që
mund të sqarohet me kuzimet
metodologjike të studimit). Të
anketuarit të cilët kanë përjetuar
dhunë në familje më shpesh i janë
drejtuar policisë, qendrave për punës

sociale dhe institucioneve
shëndetësore. Në të vërtetë, më tepër
se tre të katërtat e rasteve nuk janë
paraqitur në asnjë prej shërbimeve
të kapshme publike.2
Konventa e Këshillit të Evropës për
pengimin dhe luftën kundër dhunës
mbi gratë dhe dhunën familjare
parasheh ekzistimin e shërbimeve të
specializuara, të cilat do të
dalloheshin prej shërbimeve të
përgjithshme/gjeneralë, të cilat i
siguron qendra për punë sociale. Në
të vërtetë, shërbimet e përgjithshme
sociale i përfshijnë të gjithë qytetarët
e rrezikuar dhe kanë të bëjnë me
forma të ndryshme të mbrojtjes
sociale dhe shëndetësore, derisa
shërbimet e specializuara për gratë
dhe fëmijët, viktima të dhunës
familjare kanë të bëjnë vetëm me
këtë grup në nevojë dhe përfshijnë:
strehim të sigurt/shtëpi të sigurt
(qendrat e krizës ku vendosen
viktimat për 24-48 orë dhe qendrat
sportele të cilat sigurojnë strehim
prej 3 deri 6 muaj), ndihmë dhe
mbështetje psiko-sociale, linja SOS,
ndihmë juridike pa pagesë.
Shërbime të specializuara për
mbështetje të siguruara prej
shtetit
Sipas informatave zyrtare prej
Ministrisë për Punë dhe Politikë

1. Gazeta zyrtare e RM, nr. 138 prej 17.09.2014
2. L.Popovska, V.Rikallovski, Е.Vilagomez, 2012 “Raport prej studimit për anketën nacionale
për dhunën familjare”.
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Sociale, për momentin funksionojnë
4 Qendra rajonale për personat
viktima të dhunës familjare në:
Shkup, Manastir, Koçanë dhe Sveti
Nikole.
Shërbime të specializuara për
mbështetje të siguruara prej
organizatave joqeveritare
Strehimore: Sipas informatave në
dispozicion, vetëm një organizatë
qytetare siguron strehim afatgjatë
deri në 3 muaj, me mundësi për
vazhdimin e kësaj periudhe. Krahas
kësaj, një organizatë ofron strehim
urgjent deri në 48 orë për gratë
viktima të dhunës familjare dhe
fëmijët e tyre. Të dy organizatat janë
të vendosura në Shkup.
Ndihma dhe mbështetja psikosociale: Në Shkup funksionon
qendër për këshillim, e cila punon
me të gjithë anëtarët e familjes, u
është detektuar dhunë familjare,
gjegjësisht punohet me viktimën,
kryesin dhe fëmijët, të cilët shpesh
janë viktima indirekte. Si i tillë.
Është i vetmi në shtet.

Kapacitetet e strehimoreve
ekzistuese për strehim janë të vogla,
gjegjësisht një numër shumë i vogël i
grave mund të strehohen
njëkohësisht, veçanërisht nëse
merret fakti se shumë shpesh gratë
kërkojnë strehim bashkë me fëmijët
e tyre. Në raport me SOS linjat asnjë
nuk siguron ndihmë në të gjitha
gjuhët njëkohësisht. Kapshmëria e
shërbimeve është e kuzuar
veçanërisht nëse merret parasysh
fakti se pjesa më e madhe prej tyre
janë të vendosura në mjedise urbane.
Sipas kësaj, sistemi për mbrojtje nga
dhuna familjare në Maqedoni
ballafaqohet me shumë sda, të
cilave duhet t'u përgjigjen
institucionet shtetërore, veçanërisht
për shkak të faktit se Republika e
Maqedonisë është nënshkruese e
Konventës për pengimin dhe luftën
kundër dhunës mbi gratë dhe
dhunën në shtëpi.

Rekomandime
Ÿ Deputetët të nxitin

organizimin e diskutimeve
publike për hapjen e pakove
regjionale të shërbimeve të
specializuara për viktimat e
dhunës familjare dhe mënyrat e
ﬁnancimit të tyre.
Ÿ Ministria e Punës dhe

Politikës Sociale t'i shfrytëzojë
kapacitetet ekzistuese përmes
njohjes së organizatave
qytetare të grave si sigurues të
shërbimeve të specializuara për
viktimat e dhunës familjare dhe
të sigurojë mjete për
funksionimin e tyre të
papenguar, me çka do të
sigurohet qasje më e madhe e
territorit në gjithë shtetin.

SOS linja për ndihmë: Ekzistojnë
dy SOS linja nacionale. Krahas tyre,
edhe katër organizata tjera operojnë
me SOS linja lokale, të cilat e
mbulojnë vetëm qytetin/regjionin ku
janë vendosur.
Ndihma juridike pa pagesë: Për
momentin pesë organizata qytetare e
sigurojnë këtë shërbim, dhe atë nga
një në Shtip, Tetovë, Sveti Nikole
dhe tre në Shkup.3
3. Të dhënat për shërbimet ekzistuese janë nga caktimi që Rrjeti nacional kundër dhunës mbi
gratë dhe dhunës familjare e zbaton për momentin dhe do të publikohet në fund të këtij viti.
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Arsimi parashkollor – parakusht
për zhvillimin e fëmijëve
Arsimi parashkollor është
vendimtar për zhvillimin e
hershëm fëmijëror
Tashmë shkenca i vërtetoi efektet
pozitive afatshkurtër dhe afatgjatë
prej shumë shtresave prej përfshirjes
së fëmijëve në kopshte dhe vizita e
arsimit parashkollor. Shkurtimisht,
arsimi parashkollor jo vetëm që u
ndihmon fëmijëve që të tojnë
shkathtësi të rëndësishme, por po
ashtu, ndikon pozitivisht mbi aftësitë
e tyre njohëse, inteligjenca,
vetëbesimi, motivimi dhe sjellja
sociale.4
Maqedonia gjendet në fund në
Evropë sipas përfshirjes së fëmijëve
në arsimin e hershëm parashkollor.
Në vitin 2014, gjithsej 30.197 fëmijë
janë regjistruar në kopshte.5 Duke
pasur parasysh se në Maqedoni ka
161.738 fëmijë,6 vetëm 18% të
fëmijëve të moshës parashkollore
janë regjistruar në kopshte (të
moshës mes 0 dhe 6 vjet). Nëse
shihen vetëm fëmijët mbi 3 vjet,
përfshirja është diçka më e lartë

(22%)7, por larg mesatares së BE dhe
OECD që është mbi 80%.
Përfshirja e fëmijëve e
pasqyron pabarazinë në shtet
Hulumtimi i UNICEF-it vërtetoi
dallime të mëdha mes fëmijëve të
cilët janë përfshirë me arsimin
parashkollor. Dallime më të
shprehura ka lidhur me vendin e
banimit dhe të ardhurat e familjes.
Në të vërtetë, vetëm 6% të fëmijëve
nga fshati shkojnë në kopsht, në
krahasim me 37% të fëmijëve të cilët
jetojnë në qytete. Po ashtu, gjysma
(56%) e fëmijëve të cilët jetojnë në
amvisëri të pasura janë regjistruar në
kopshte, përkundër 0.3% prej
familjeve të varfra. Dallime ka edhe
në raport me arsimin e nënave, ato
me arsim sipëror dhe me origjinë
etnike maqedonase kanë gjasa më të
mëdha të inkuadrohen në arsimin
parashkollor.
Duke pasur parasysh se në vitin 2014
17,5% të gjithë fëmijëve dhe të
miturve në Maqedoni8 kanë jetuar në

4. Ekzistojnë pasqyra të shumta të literaturës të cilat i përmbledhin analizat kualitative dhe
meta=analizat për ndikimin e arsimit parashkollor. Shih shembull, Shonkoff and Miesels,
Handbook of Early Childhood Intervention, Cambridge University Press, 2000, e kapshme në:
http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/99025362.pdf
5. Enti Shtetëror për Statistikë, Institucione publike për kujdesinë fëmijëve, 2015, e kapshme në:
www.stat.gov.mk
6. Sipas vlerësimeve të popullatës për vitin 2014 të Entit Shtetëror për Statistikë
7. UNICEF, Hulumtim multi-klaster për Maqedoninë, 2009, e kapshme në www.unicef.org.mk
8. Enti Shtetëror për Statistikë, Anketë e fuqisë së punës 2014 (Shkup: qershor 2015), tabela 83
9. Enti Shtetëror për Statistikë, Anketë e fuqisë së punës 2014 (Shkup: qershor 2015), tabela 53
10. Shih shembullin, Ekonomist, nëntor 2011
11. Grup i organizatave joqeveritare, Politikat demograke dhe barazia gjinore në Republikën e
Maqedonisë: Masat për avancimin e barazisë mes femrave dhe meshkujve si masa për rritjen e
natalitetit, Shkup: 2012

amvisëri pa asnjë të punësuar,
obligimi i shtetit ta rrite përfshirjen e
kopshteve dhe institucioneve për
arsim parashkollor është më
alarmues. Mungesa e institucioneve
për kujdes të fëmijëve, për
momentin në mënyrë të
drejtpërdrejtë i pengon 64.708 nëna
të kërkojnë punë9, prej të cilave
shumica, 39.337 jetojnë në mjedise
rurale, ndërsa 25.371 në mjedise
urbane. Mesatarisht, 838 gra në vjet
e braktisin punën që të kujdesen për
fëmijët e tyre.
Analizat e politikave publike tregojnë
për korrelacion mes shkallës së
fertilietit dhe sistemit për mbështetje
dhe shërbime për kujdes të
fëmijëve.10 Sipas këtyre analizave,
jeta e grave të punësuara në këtë
pjesë të botës është lehtësuar përmes
qëndrimeve të ndritura të
punëdhënësve, shërbimeve të
shkëlqyeshme për kujdes të fëmijëve
dhe familjes bujare, e jo mungesën e
nënës.11 Prej këtu, arsimi
parashkollor në mënyrë të
drejtpërdrejtë ndikon mbi
planikimin e familjes. Prandaj, një
prej pyetjeve qendrore gjatë
identikimit të masave të ardhshme
të politikës demograke të shtetit do
të duhej të jetë sigurimi i shërbimeve
të kapshme dhe kualitative për
kujdes të fëmijëve të moshës
parashkollore.
Shkaqet për përfshirjen e vogël
Pjesa më e madhe e familjeve të cilët
nuk i dërgojnë fëmijët në kopsht
(63%), nuk i dërgojnë pasi që për
këtë nuk kanë nevojë, gjegjësisht
sepse ka kush i ruan në shtëpi. Kjo
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et për vetëdijen e ulët të popullatës
për faktorët që ndikojnë mbi
zhvillimin e hershëm fëmijëror. Nga
ana tjetër, i jep hapësirë shtetit që
gradualisht të punojë në rritjen, pa
presion të madh social. Megjithatë,
një e treta e qytetarëve (34%)
dëshirojnë, por nuk kanë mundësi që
t'i regjistrojnë fëmijët e tyre në
kopsht, për shkak se te ata nuk ka
kopsht. Për të tjerët (10%) kopshtet
janë shumë të shtrenjta.12
Gjithashtu, analizat kualitative
tregojnë se problemet më të
shpeshta janë qasja deri te kopshtet,
orari i tyre i punës, shpenzimet dhe
kushtet që ndikojnë mbi gjendjen
shëndetësore të fëmijëve.13 Po ashtu,
ushqimi nuk i plotëson nevojat
ziologjike, ndërsa mungojnë
albuminat me cilësi të lartë dhe
pemët dhe perimet e freskëta, në
llogari të yndyrave të ngopura dhe
sheqerit të thjeshtë.14
Sektori privat i interesuar të
investojë
Në krahasim me vitin 2013, në vitin
2014 ka pasur gjithsej 14 kopshte të
reja, prej të cilave dy publike dhe bile
14 private.15 Edhe pse, shpesh këto
kopshte janë me kapacitet të vogël
megjithatë numri i fëmijëve në
kopshtet private është rritur për dy e
gjysmë herë më shumë në krahasim
me vitin 2014. Po ashtu, statistikat
asin se në këto kopshte kuadri
edukues është më i madh, dy të
tretat janë edukatore, në krahasim
me dika më shumë se një e treta te
kopshtet shtetërore.16 Në të vërtetë,
në kopshtet private në shtatë fëmijë
ka një personel, në raport me një në

10 te kopshtet shtetërore. Ky është
një nga indikatorët kryesor prej të
cilit varet kualiteti i arsimit
parashkollor. Shteti deri më tani,
nuk ka iniciativa për stimulimin e
investimeve prej sektorit privat në
arsimin parashkollor.17

Rekomandime
Ÿ Të vendoset ndihmë
shtetërore për kopshtet private.
Shteti mund t'i stimulojë
investimet prej sektorit privat
me subvencionimin e
shpenzimit për një fëmijë të
përfshirë. Në këtë mënyrë
kopshtet private do të jenë më
konkurruese, dhe më shumë
familje do të mund t'ia lejojnë
vetes;
Ÿ Vendosja e subvencioneve

Ÿ Reformimi i kompensimit për

arsim parashkollor. Shteti
duhet të vendos pagesë të
shkallëzuar, e cila do të
sigurojë arsim parashkollor pa
pagesë për familjet e varfra,
dhe çmim dukshëm më të lartë
(nga çmimi momental 1.450
denarë) për familjet e pasura.
Ÿ Zbatimi i fushatave për

dobinë preh arsimit
parashkollor dhe rritja e
vetëdijes së faktorëve të cilët
ndikojnë në zhvillimin e
hershëm fëmijëror
Ÿ Gjatë miratimit të buxhetit

për vitin 2016 të mbahet llogari
për mjetet të dedikuara për
ndërtimin e kopshteve të reja,
veçanërisht në komunat ku
kapaciteti është nën mesatare
dhe në komunat rurale.

plotësuese për familjet të cilat
jetojnë në varfëri;
Ÿ Ri dedikimi i shkollave ﬁllore

dhe objekteve tjera
infrastrukturore (shtëpi të
kulturës, shtëpi pionieri etj.).
Zvogëlimi i numrit të nxënësve
mundëson ri dedikim të një
pjese të shkollave në
institucione për arsim
parashkollor;
12. Maleska dhe Srbijanko, Kushet e punës dhe baraspesha mes jetës së punës dhe private,
Reaktor, 2015, e kapshme në www.reactor.org.mk
13. Korunovska dhe Shkrijel, Vlerësimi gjinor i politikave sociale dhe buxheti në nivel lokal,
HERA, 2013, e kapshme në www.hera.org.mk
14. Instituti për shëndet publik, Raport për shëndetin e popullatës, 2014, e kapshme në
www.iph.mk
15. Enti Shtetëror për Statistikë, Institucionet publike për kujdesin e fëmijëve, 2015, e kapshme
në: www.stat.gov.mk
16. Në kopshtet private raporti i përkëdhelësve përkundër edukatoreve është 65:35, në raport
me 38:62 te kopshtet shtetërore.
17. Me përjashtim të Komunës së Karposhit që ia ka lëshuar Kopshtit francez. Për moshën e
fëmijëve prej Komunës së Karposhit kanë të drejtë për kushte të privilegjuara për regjistrim në
këtë kopsht.
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KONTRIBUTI I HERA në
PLANIFIKIMIN E FAMILJES

HERA siguron SHËRBIME PA PAGESË DHE
TËBESUESHME për planiﬁkim të familjes:

SHËNDETËSORE: kontroll gjinekologjik, PAP test, EHO
kontroll, shërbime dermatologjike, prezervativë, kontracepsion
oral, spiralë, testim për HIV de Infektimet e transmetueshme
seksuale, duke përfshirë edhe terapinë për infektime të sistemit
riprodhues

PSIKO-SOCIALE: këshillime për seksualitetin dhe shëndetin
seksual, mbështetje dhe këshillime të viktimave të dhunës së
bazuar në gjini dhe dhunës familjare, fëmijët e tyre dhe
anëtarët e familjes, si dhe trajtim psiko-social për kryesit e
veprës

KËTO JANË SHËRBIMET TONA
Qendra rinore për shëndet seksual
dhe riprodhues “Dëshiroj të di”

ambulanca Vodno Rr. Elisije Popovski nr.2, tel. 3176 950
ambulanca Shuto Orizari Shuto Orizari p.n., tel: 2 651 955
contact@sakamdaznam.org.mk

Ambulanca mobile për HIV këshillim
dhe testim

testiranje@hera.org.mk

Qendra e parë familjare e Qytetit
të Shkupit kundër dhunës

infopsc@hera.org.mk, 02 321 5 905,
rr. “Kosturski Heroi” nr.51

Ambulanca mobile gjinekologjike

hera@hera.org.mk

1.Këshillimore për ndihmë dhe
mbështetje të Personave që jetojnë me HIV

Në bashkëpunim me Klinikën për sëmundje
infektive dhe gjendje febrile,
тел: 3147 752

Ndihmë juridike dhe këshillim pa pagesë

pravo@hera.org.mk
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Një tregim i suksesshëm
@MARIJA VAGJINOLOGE

Marija Vagjinologe është personazh
virtual i rrjeteve sociale që HERA e
krijoi në prill të vitit 2014, me qëllim
që t'i informojë vajzat e moshës prej
15 deri 24 vjet për shëndetin e tyre
seksual dhe riprodhues, e
veçanërisht që t'i thyejë tabutë dhe
paragjykimet që ekzistojnë për
kontracepsionin modern. Marija
Vagjinologe po ashtu i inkurajon
vajzat për konsultime dhe kontrolle
të rregullta te gjinekologu i tyre amë.
Lidhja me adhuruesit realizohet
ermes publikimit të përditshëm të
teksteve edukative, shtojcave dhe
risive nga bota, video intervista me
specialist-gjinekolog, si dhe përgjigje
në pyetjet nga fusha e seksualitetit
dhe shëndetit riprodhues. Sot
@MARIJA VAGJINOLOGE e
ndjekin 12.423 adhurues. Në

Facebook faqen periodikisht
publikohen edhe anketa për
qëndrimet dhe sjelljet e vajzave për
shëndetin e tyre. Pyetjet më të
shpeshta të cilat i shtrohen Marija
Vagjinologes kanë të bëjnë me:
š

š

š

Cikli jo i rregullt menstrual

Marija Vagjinologen
mund ta ndiqni në:

@MarijaVaginolog

Infektimet e transmetueshme
seksuale
Kontracepsioni modern

Një nga mesazhet të cilat Marija
Vagjinologe vazhdimisht ua drejton
adhuruesve të saj është “Vajzat
moderne përdorin kontracepsion
modern”

www.facebook.com/vvv.marija
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