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HYRJE
ÇFAR ËSHTË "TË RINJTË NË KRIZË 2.0 "?

"Të rinjtë në krizë 2.0 - Efektet e pandemisë mbi rininë dhe rekomandimet për institucionet"
është një dokument që është rezultat i punës së 12 organizatave të shoqërisë civile që punojnë
drejtpërdrejt me të rinjtë dhe veprojnë për krijimin e politikave cilësore rinore.
Që nga fillimi i pandemisë, ky rrjet organizatash ka vëzhguar vazhdimisht ndryshimet dhe ka
krijuar rekomandime për të lehtësuar pasojat e shkaktuara nga kriza shëndetësore dhe sociale.
Në prill të vitit 2020, rrjeti krijoi dokumentin "Perspektiva: Të rinjtë në krizë - rekomandime
urgjente për zvogëlimin e efekteve negative të krizës KOVID-19 mbi të rinjtë"1. Dokumenti u
dërgua në institucionet kompetente, dhe disa nga rekomandimet u përkthyen në masa për të
rinjtë. Sidoqoftë, kriza shëndetësore dhe ekonomike vazhdon të ekzistojë dhe të rinjtë janë një
nga grupet më të prekura në Maqedoninë e Veriut. Prandaj, si organizata ne ishim të vendosur
të bëjmë përpjekje më të thella në analizimin e masave që kishin për qëllim të rinjtë, efektet
ekonomike mbi të rinjtë dhe për të përgatitur një seri të re rekomandimesh që do të zvogëlojnë
efektet negative, nga perspektiva e sotme.
Për të rinjtë, veçanërisht ata në kategoritë e cënueshme, kriza KOVID-19 po shkakton probleme
të veçanta në fushat e arsimit, punësimit, shëndetit mendor dhe të ardhurave të disponueshme.
Për më tepër, ndërsa të rinjtë dhe gjeneratat e ardhshme do të vuajnë më shumë nga pasojat
ekonomike dhe sociale të krizës, mirëqenia e tyre mund të përmirësohet përmes zgjidhjeve
afatshkurtra të drejta dhe ekonomike.
Prandaj, në mungesë të të dhënave sistematike mbi hapat e ndërmarrë nga institucionet
shtetërore gjatë pandemisë, por edhe një analizë të ndikimit të tyre tek të rinjtë si kategori, ky
dokument përmban një analizë të politikave rinore dhe analizë financiare të efekteve të krizës në
të ardhurat e të rinjve. Në fund të fundit, dokumenti përmban rekomandime që do të paraqiten
dhe përfaqësohen para institucioneve, rekomandime që u organizuan përmes takimeve të punës
së rrjetit të organizatave të shoqërisë civile që rezultuan në propozime dhe kërkesa specifike
urgjente për institucionet.
Ky dokument si dhe zbatimi i takimeve me organizatat rinore - anëtare të nismës "Të rinjtë në
krizë" - "HERA - Qendra për dialog ndërkulturor (QDN), Shoqata e skautëve, Unioni rinor Krushevo, Equalis, Psihoterapika, HOPS, Bashkimi kombëtar rinor i Maqedonisë, Komiteti i
Helsingut për të drejtat e njeriut dhe ARNO - u bënë nën lehtësimin e Forumit arsimor rinor (FAR),
në bashkëpunim me Reaktor - Kërkim në veprim dhe Shoqatën për kërkim dhe analizë (ZMAI).
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Dokumenti Perspektivë: Të rinjtë në krizë nga prilli 2020, është në dispozicion në linkun: https://mof.mk/wpcontent/uploads/2020/04/1.-Mladi-vo-kriza-itni-preporaki-do-institutsiite-predlog-preporaki-1.pdf
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Ky dokument shërben për të informuar institucionet, organizatat rinore, mediat dhe publikun për
mënyrat në të cilat pandemia preku të rinjtë, masat e marra dhe rekomandimet për përmirësimin
e situatës. Ky dokument është një version i shkurtuar i një analize më të detajuar. Organizatat që
qëndrojnë pas këtij dokumenti shprehin të hapurit dhe disponueshmërinë për takime me
institucionet dhe të gjithë aktorët e interesuar dhe të prekur, për një prezantim më të detajuar
të rekomandimeve dhe gjetjen e zgjidhjeve.

Procesi i krijimit të dokumentit dhe i analizave u mbështet nga Fondacioni Westminster për
Demokraci përmes Nismës për demokrac në Ballkanin Perëndimor. Përmbajtja e këtij dokumenti
nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet ose mendimet e Fondacionit Westminster për
Demokraci ose të Qeverisë Britanike.
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PJESA E PARË: POLITIKAT PËR TË RINJTË DHE POLITIKAT
PËR TË ZVOGËLUAR EFEKTET NEGATIVE TË KRIZËS NGA
KOVID-19 MBI TË RINJTË
Reaktor - Kërkime në veprim
Ndryshimet në sektorin e arsimit gjatë pandemisë
Një nga ndryshimet e para të mëdha në jetën e të rinjve për shkak të pandemisë ka ndodhur në
arsim. Më 30 prill 2020, Ministri i arsimit dhe shkencës (MAS) njoftoi se nxënësit nga shkollat
fillore dhe të mesme do të vazhdojnë mësimin me mësim në distancë deri në fund të vitit shkollor,
pra deri më 10 qershor 2020. Në të njëjtën konferencë për shtyp u njoftua se diplomimi shtetëror
për studentët e shkollave të mesme për vitin akademik 2019/2020 nuk do të zbatohet dhe se
maturantët që supozohej të merrnin diplomimin në këtë periudhë do të mund të regjistroheshin
në institucionet e arsimit të lartë morën një diplomë për katër vjet të arsimit të mesëm në këtë
vit shkollor2. Gjatë pushimeve verore (qershor-gusht), Reaktor - Kërkimi në veprim, me
mbështetje financiare nga USAID dhe UNICEF dhe në bashkëpunim me Ministrinë e arsimit dhe
shkencës dhe me Byronë për zhvillimin e srsimit zhvilluan kërkime mbi përvojat dhe qëndrimet
në lidhje me mësimin në distancë. Më shumë se gjysma (54%) e mësuesve vunë re një rritje të
numrit të nxënësve që kanë vështirësi ose nuk arrijnë të mësojnë atë që u është mësuar atyre.
Shumica e mësuesve, 77 përqind, në një moment gjatë mësimit në distancë nuk mund të hynin
në kontakt me disa nga studentët e tyre. Aksesi në internet dhe pajisje kompjuterike ishte
gjithashtu një pengesë për disa familje, me 37 përqind të prindërve që thanë se fëmijët e tyre
duhej të ndanin laptopë ose kompjuterë me anëtarët e tjerë të familjes, të tjerët thanë se nuk
kishin internet të qëndrueshëm dhe vetëm 5 përqind thanë se kishin nuk kanë qasje në një
kompjuter portativ ose kompjuter. Shumica e drejtorëve të shkollës, mësuesve dhe prindërve të
anketuar ishin pro rihapjes së shkollave me mësim në klasë ose me një model të kombinuar të
mësimit në klasë dhe në distancë.3 Përkundër vështirësive të tilla në mësimin në distancë, për të
ruajtur shëndetin e qytetarëve dhe për të parandaluar përhapjen e virusit KOVID-19, Qeveria e
RMV më 11 gusht 2020 miratoi informacionin për të krijuar një "Plan për mësimdhënien në
shkollat fillore dhe të mesme për vitin akademik 2020/2021"4, pas formimit të qeverisë së re, e
cila u miratua në seancën e parë të qeverisë së sapo formuar.5 Plani parashikon një model të
përzier të arsimit formal, dmth një kombinim i pranisë fizike dhe mësimit në distancë në shkollat
fillore dhe të mesme. Sipas planit, nxënësit nga klasa e parë deri në të tretën vijojnë mësimet me
2

Konferencë për shtyp e Ministrit të arsimit dhe shkencës, e mbajtur më 30.04.2020, në dispozicion në
https://vlada.mk/node/21239?ln=mk
3 Shpallja e UNICEF Maqedonia e Veriut, botuar në gusht 2020, në dispozicion në
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/mnozinstvoto-direktori-na-ucilista-nastavnici-i-roditeli-go-poddrzuvaatpovtornoto-otvoranje-na-ucilistata, të dhënat paraprake nga sondazhi i kryer nga Reaktor - hulumtimi në veprim është në
dispozicion këtu, botuar në korrik 2020 https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/media/6886/file
4 Seanca e 80-të e Qeverisë së RMV, e mbajtur më 11.08.2020, në dispozicion në https://vlada.mk/sednica/2020-80
5 Seanca e parë e Qeverisë së RMV, e mbajtur më 01.09.2020, në dispozicion në https://vlada.mk/sednica/001
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prani fizike, ndërsa nxënësit nga klasa e katërt në të nëntën mësojnë në distancë dhe me prani
fizike. Pjesëmarrja fizike miratohet nga themeluesi/Ministria e arsimit dhe shkencës dhe nëse
kriteret e rrepta plotësohen në përputhje me protokollin për frekuentimin fizik.
Në nëntor të vitit 2020, nxënësit e shkollave të mesme kërkuan heqjen e provimit të maturës
shtetërore për vitin shkollor 2020/2021, dhe nëse kjo nuk do të ndodhte, ata anoncuan protesta
të reja.6 Protestat e përsëritura të mbajtura në fillim të dhjetorit dhe njoftimet për bojkotimin e
mësimeve gjatë muajve janar dhe shkurt, nuk ndryshuan pozicionin e Ministrisë së arsimit dhe
shkencës për heqjen e maturës shtetërore për vitin shkollor.7 Gjatë muajit shkurt të vitit 2021, u
arrit një marrëveshje midis Unionit të studentëve të shkollave të mesme për të modifikuar
diplomimin shtetëror ku nxënësit do të provohen në dy lëndë të jashtme dhe dy të brendshme8,
ndërsa sipas Protokollit për zbatimin e maturës shtetërore, seanca e parë e provimit do të fillojë
më 5 qershor, ndërsa seanca e dytë e provimit të gushtit do të fillojë më 11 gusht.9
Analiza e masave për të rinjtë në RMV gjatë pandemisë
Lidhur me dekretet qeveritare me rëndësi ligjore, në tre prej tyre të rinjtë përmenden
shprehimisht si një kategori interesi, dmth:
1. "Dekreti me fuqi ligjore për mbështetjen financiare të qytetarëve dhe nëpunësve me të
ardhura të ulëta, të rinjve dhe profesionistëve shëndetësorë duke lëshuar një kartë pagese
vendase për blerjen e produkteve dhe shërbimeve maqedonase gjatë një gjendjeje të
jashtëzakonshme."10
2. "Dekreti me fuqi ligjore për lëshimin e kuponëve për të rinjtë për aftësimin e aftësive dixhitale
në mënyrë që të përmirësojnë konkurrencën e tyre në tregun e punës gjatë gjendjes së
jashtëzakonshme."11
3. "Dekreti me fuqi ligjore për pagesën e një pjese të bashkë-pagesës në kostot e studimit për
studentët, bashkë-pagesës për akomodimin në konvikt dhe bashkë-pagesës së kostove të
akomodimit privat të studentëve, arsimi i të cilëve financohet nga buxheti, dhe janë nga amvisëri
familjare me të ardhura të ulëta, gjatë një gjendjeje të jashtëzakonshme".12
Dekreti për mbështetjen financiare për të rinjtë ishte menduar për të rinjtë në procesin e arsimit
formal, studentët dhe studentët e shkollave të mesme në universitetet shtetërore dhe shkollat
6"Nxënësit

e shkollave të mesme shpallin protesta kundër provimit të maturës shtetërore", televizioni Kanal 5, transmetuar më
28.11.2020, në dispozicion në https://kanal5.com.mk/srednoshkolcite-protiv-odrzhuvanje-na-drzhavnata-matura-najavuvaatprotesti/a450101
7 Shpallja e Ministrisë së arsimit dhe ahkencës, botuar më 11.12.2020, në dispozicion këtu
https://mon.gov.mk/m/content/?id=3573
8 https://www.radiomof.mk/mon-drzhavniot-maturski-odbor-go-prifati-predlogot-drzhavnata-matura-da-se-sostoi-od-dvaeksterni-i-dva-interni-ispiti/
9 https://www.radiomof.mk/donesen-protokolot-za-realiziranje-na-drzhavnata-matura/
10Analiza e dekreteve legjislative gjatë gjendjes së jashtëzakonshme të vitit 2020, Projekti i grupit të reformës në drejtësi, në
dispozicion në https://cutt.ly/OkW2A9L. Rregullorja specifike ligjore: Vendimi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut,
(Gazeta zyrtare nr. 137/2020)
11 Vendimi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriiut, (Gazeta zyrtare nr. 152/2020)
12 Me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, (Gazeta zyrtare nr. 157/2020)
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e mesme, si dhe për personat e tjerë të cenueshëm me të ardhura të ulëta ose pa të ardhura.
Vetë dekreti parashikonte disa shkallë të shumës të transferoheshin në grupet specifike të
renditura në të. Sa i përket grupit të synuar të të rinjve, urdhëresa nuk përfshin të gjithë të rinjtë,
por ata që janë në procesin formal arsimor, dmth studentët universitarë, pasuniversitarë dhe të
shkollave të mesme të moshës 16 deri në 29 vjeç, përfshirë datën 22 maj të vitit 2020. Qeveria
priti që me këtë qasje të inkurajojë konsumin mes të rinjve që janë pjesë e procesit formal arsimor
dhe që 87,014 të rinj të marrin një herë një shumë prej 3,000 denarë.13 Për këtë masë ishin të
parashikuara 270,942,000 denarë, dhe janë shfrytëzuar 242,349,000 denarë. Në total, 80,783 të
rinj, përkatësisht studentë të shkollës së mesme dhe universitare, ishin përfitues të kësaj mase
dhe morën nga 3,000 denarë.14
Masa "unë blej vendase" për studentët e shkollave të mesme dhe të universiteteve, si dhe për
kategoritë e tjera të cenueshme të qytetarëve me të ardhura të ulëta ose pa të ardhura, u zbatua
përsëri gjatë muajit dhjetor të 2020. Gjatë zbatimit të parë, u morën 70,000 ankesa nga qytetarë
të cilët nuk arritën të mbulohen nga masa fillestare15. Në përsëritjen e dytë, masa përfshinte të
rinjtë që ishin lënë jashtë nga paketa e mëparshme të masave ekonomike, sipas të dhënave të
Ministrisë së arsimit dhe shkencës, ndërsa shuma e fondeve u rrit në 6000 denarë.16 17
Dekreti i dytë mbi kuponat për të rinjtë për trajnim të aftësive digjitale për të përmirësuar
konkurrencën e tyre në tregun e punës kishte për qëllim të ndihmonte të rinjtë të riintegroheshin
në tregun e punës pas krizës ekonomike dhe "ekonomisë së re të zhvillimit"18. Ky dekret siguronte
kupona për të rinjtë të moshës nga 16 deri në 29 vjeç në vlerë deri në 30,000 denarë për
bashkëfinancim për trajnime për IT dhe aftësi digjitale. Buxheti i përgjithshëm i kësaj mase është
150,000,000 denarë, prej të cilave 47,524,080 denarë janë realizuar deri në fund të vitit 2020. Kjo
masë është shfrytëzuar nga 2136 të rinj deri në moshë 29 vjeçare.19
Dekreti i tretë i qeverisë parashikonte subvencione studentore për të mbështetur studentët që
vijnë nga familje me të ardhura të ulëta dhe për të mbuluar kostot e strehimit dhe shkollimit.
Sipas informacionit të marrë nga institucionet, kjo masë është shfrytëzuar nga 972 të rinj që vijnë
nga familje me të ardhura të ulëta. Buxheti i përgjithshëm për këtë masë ishte 6,000,000 denarë,
nga të cilat 5,784,000 denarë u përdorën për të mbuluar shpenzimet e tarifave të shkollimit në
universitetet, dhe 84,000 denarë u përdorën për tarifat e shkollimit për akomodimin në
konvikte.20

13

Konferencë për shtyp e ministreshës së Ministrisë së financave, 10.06.2020, në dispozicion në https://vlada.mk/node/21691
Përgjigje në pyetje të paraqitur nga qasja e lirë në informacion, përgjigjur nga Ministria e financave
15 Konferencë për shtyp e Ministrit të ekonomisë, 22.12.2020, në dispozicion në https://a1on.mk/economy/bekteshi-sokupuvam-domashno-ja-pottiknuvame-potroshuvachkata-kako-vazhen-del-od-bdp/
16 Informacioni në dispozicion në https://www.kupuvamdomasno.gov.mk/mk/info
17 Informacioni i marrë përmes hyrjes së lirë në informacionin publik nga Ministria e punës dhe politikës sociale
18 Termi ekonomi e re e zhvillimit u prezantua në konferencë për shtyp të këshilltarit të Kryeministrit për paketën e tretë të
masave ekonomike, z. Fatmir Bitiqi, botuar më 18.05.2020, në dispozicion në https://vlada.mk/node/21431.
19 Informacioni i marrë nga Ministria e arsimit dhe shkencës në muajin shkurt të 2021 duke përdorur të drejtën e qasjes në
informacionin publik.
20 Informacioni i marrë nga Ministria e arsimit dhe shkencës në muajin shkurt të 2021 duke përdorur të drejtën e qasjes në
informacionin publik.
14
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Përveç urdhëresave, Qeveria është përpjekur të arrijë sa më shumë njerëz përmes "politikave
ombrellë" dhe masave, pa një qasje specifike ndaj grupeve specifike demografike. Një nga efektet
kryesore të krizës u paraqit gjatë punësimit të të rinjve. Gjegjësisht, të rinjtë në një numër
dukshëm më të madh humbën vendet e tyre të punës, përkatësisht norma e papunësisë së të
rinjve nga tremujori i parë i vitit 2020 i cili ishte 27.3% u rrit shpejt me gati 4% pikë përqindje në
tremujorin 3 të vitit 2020 në 31.2%. Shkalla e punësimit të të rinjve në tremujorin e parë të vitit
2020 ishte 35.7%, ndërsa në tremujorin e tretë ishte 32.3%.21
Masat qeveritare u përpoqën të parashikonin këtë trend në tregun e punës me një masë të
quajtur "Shteti shpëton vendet e punës, 14.500 denarë në muaj për nëpunës për muajt prill dhe
maj, për kompanitë e prekura nga kriza ose 50% të kostos së kontributeve për secilin nëpunës
veçmas".22 Megjithëse plani fillestar për këtë masë u referohej muajve prill dhe maj, ai vazhdoi
të zbatohet deri në fund të vitit. Kjo qasje synonte të ruajë vendet e punës, me ate që qeveria u
përpoq të shpëtojë një total prej 250,000 vendeve të punës, pavarësisht nga kufijtë e moshës23,
por duket se kjo masë nuk ishte në shënjestër të mjaftueshme për të ruajtur disa nga vendet e
punës së të rinjve.
Në pritje ose përgjigje ndaj humbjes së vendeve të punës, Qeveria miratoi masën "Kompensim
parash për qytetarët që humbën vendet e punës për shkak të krizës, në përputhje me
kohëzgjatjen e shërbimit përmes Agjencisë së punësimit". Nëpunësit që ishin të punësuar për
nëntë muaj rresht pa ndërprerje, ose 12 muaj me ndërprerje në 18 muajt e fundit kishin të drejtë
për një kompensim të tillë monetar.24 Agjencia e punësimit në periudhën mars - shtator të vitit
2020 regjistroi 14.819 persona që humbën punën, nga të cilët 3437 ishin të rinj.25
Gjatë muajit dhjetor të vitit 2020, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e
28-të miratoi masa shtesë për të mbështetur trajtimin e pasojave të krizës me KOVID-19.26 Këto
masa kishin për qëllim mbështetjen e subjekteve të ndryshme, përfshirë edhe organizatat rinore.
Njëra nga masat kishte për qëllim të ndihmonte organizatat rinore në mënyrë të drejtpërdrejtë
përmes "Subvencionimit të pagave të nëpunësve" në 48 organizata rinore dhe organizatave për
të rinj me 21,776 denarë në muaj, për 2 muaj dhe për nëpunësit me kohë të pjesshme në këto
organizata. Periudha kohore për këtë masë u referohej muajve nëntor dhe dhjetor. Gjithsej 42
organizata e shfrytëzuan këtë masë dhe mbuluan 250 nëpunës në format e organizimit të të
rinjve. Për këtë masë janë përdorur 9,177,170 denarë27.
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Të dhënat e marra nga Ministria e punës dhe politikës sociale përmes qasjes së lirë në informacion
Masa 1 e masave të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në dispozicion në https://vlada.mk/ekonomski-merkicovid19
23 Konferencë për shtyp e Kryeministrit Teknik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, botuar më 02.04.2020, në dispozicion në
https://vlada.mk/node/20837
24 Masa 4 e masave të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në dispozicion në https://vlada.mk/ekonomski-merkicovid19
25 Informacioni i marrë duke kërkuar qasje falas në informacionin publik nga Agjencia e punësimit
26 Njoftimi pas sencës së 28-të së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, botuar më 11.12.2020, në dispozicion në
https://vlada.mk/node/23516
27 Informacioni i marrë përmes qasjes së lirë në informacion nga Sekretariati i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë së Veriut.
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Përfundim
Nga të dhënat e marra për analizën mund të konkludojmë se qasja e Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë së Veriut në fillim të krizës po lëvizte në drejtim të "politikave ombrellë" ku të gjithë
sektorët, vendet e punës dhe masat shtesë do të jenë nën ombrellë të masave unike. Kjo qasje
vë në sfond kushtet specifike në të cilat veprojnë punëtorët e rinj, si dhe të rinjtë e papunë për
një kohë të gjatë.
Masat e parashikuara për të rinjtë përdoren në mënyrë të konsiderueshme nga të rinjtë dhe
përafërsisht korrespondojnë me fondet e planifikuara të parashikuara për masat. Në masat e
ardhshme të këtij lloji, është e rëndësishme të merret parasysh gjendja financiare e të rinjve për
një ndikim më të madh në masat për grupet në nevojë, ndërgjegjësimin e të rinjve dhe veprimin
e tyre për ankesat.
Rritja e papunësisë së të rinjve dhe rënia e të ardhurave, e kombinuar me angazhime të shpeshta
me kohë të pjesshme ose joformale të punës, i vë të rinjtë në një disavantazh dhe e ndiejnë krizën
drejtpërdrejt, në vend që të jenë gjithmonë në gjendje të përfitojnë nga natyra e angazhimeve të
tyre. Teoritë shkencore paralajmërojnë se papunësia mund të ketë efekte të qëndrueshme, të
tilla si punësimi i zvogëluar i të rinjve më vonë gjatë jetës, të ardhura më të ulta dhe efekte edhe
më serioze psikologjike tek të rinjtë, dhe është e rëndësishme që ajo të adresohet siç duhet.
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PJESA E DYTË: EFEKTI I KRIZËS NGA KOVID-19 MBI TË
ARDHURAT E TË RINJVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
SË VERIUT
Shoqata për analiza dhe kërkime - ZMAI

Hyrje
Një numër në rritje i studimeve tregojnë se të rinjtë preken më shumë nga pandemia KOVID-19
sesa grupet e tjera shoqërore sipas parametrave të ndryshëm socio-ekonomikë, përfshirë edhe
të ardhurat. Kjo pjesë e studimit bazohet në këtë hulumtim dhe përpiqet të vlerësojë efektin e
pandemisë KOVID-19 në të ardhurat e të rinjve në Maqedoninë e Veriut. Për këtë qëllim, janë
përdorur të dhëna për të ardhurat mujore për periudhën shkurt-qershor të vitit 2020, për të
gjithë personat në vend, të cilët paguhen përmes sistemit për Llogaritjen mujore për
grumbullimin e integruar (MPIN) të Zyrës së të ardhurave publike. Të ardhurat e paguara nën
kontributet e sigurimeve shoqërore (kryesisht pagat) paguhen përmes MPIN. Kjo do të thotë që
lloje të caktuara të të ardhurave nuk përfshihen në analizë, siç janë tarifat, dividentët, fitimet
kapitale, të ardhurat nga kapitali, etj. Sidoqoftë, të gjitha këto lloje të të ardhurave realizohen
kryesisht nga njerëzit më fitimprurës në vend, që do të thotë se të ardhurat e tyre janë
nënvlerësuar në analizë. Përkundër këtij kufizimi, hulumtimi kontribuon me gjetje dhe
rekomandime të rëndësishme.

Ndryshimet në të ardhurat neto
Në periudhën e analizës u bënë pagesa për rreth 540 mijë qytetarë në RMV, dhe midis tyre ishin
rreth 84 mijë të rinj nën 29 vjeç (Tabela 1a). Gjatë këtyre gjashtë muajve, ndryshimet në numrin
e pagesave nuk janë domethënëse, dmth numri i pagesave është i ngjashëm nga muaji në muaj.
Për më tepër, nëse marrim parasysh dinamikën e të ardhurave mesatare neto gjatë muajve
(Tabela 1b), mund të vëzhgohen momente të tjera interesante: të ardhurat mesatare të të rinjve
vazhdimisht ulen me një normë më të lartë. Natyrisht, pasojat për nëpunësit nën moshën 29 vjeç
janë më të larta se efektet negative për të gjithë individët e punësuar në vend. Konkretisht, rënia
e të ardhurave mesatare mujore neto të të rinjve në muajin qershor krahasuar me muajin shkurt
ishte 2,6%, ndërsa në nivelin kombëtar rënia ishte 1,8%.
Fakti që numri i të rinjve që kishin të ardhura nuk ulet gjatë muajve, ndërsa të ardhurat e tyre
zvogëlohen, sugjeron që uljet të vijnë për shkak të ndryshimeve në kontratat e punës, dhe jo për
humbjet e vendeve të punës. Padyshim, të rinjtë janë ata që zakonisht punojnë në kushte të
ndryshme, të tilla si me kohë të pjesshme ose përmes kontratave të përkohshme të punës.
Formulari MPIN nuk përmban informacion të tillë dhe kështu parandalon analizën e hollësishme
të ndryshimeve në strukturën e kontratave të punës tek të rinjtë. Ndryshimi në numrin e të rinjve
që kishin të ardhura nën pagën minimale (paga minimale në periudhën e anketuar është 14,500
denarë) u përdor si një përafrim për ndryshimin e kontratave të punës. Arsyeja e përdorimit të
tij është se ai përmban të gjithë personat kontratat e të cilëve kanë ndryshuar nga kontrata me
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kohë të plotë në kontrata me kohë të pjesshme dhe të ardhurat nën minimumin. Edhe pse kjo
është një përafrim i nënvlerësuar, pasi nuk përmban të gjitha ndryshimet e kontratës, është një
pikë fillestare solide. Rezultatet, të dhëna në Tabelën 1c, tregojnë se numri i të rinjve që fitojnë
të ardhura nën pagën minimale u rrit nga 27.149 denarë në muajin shkurt, në 31.755 denarë në
muajin qershor. Pjesa e tyre në të gjithë popullsinë e të rinjve që kishin të ardhura u rrit nga rreth
32% në rreth 37%. Kjo është një rritje e konsiderueshme për një periudhë kaq të shkurtër.
Tabela 2: Dinamika e të ardhurave neto.
а) Numri i pagesave

b) Paga mesatare neto

c) Paga nën pagën minimale

24334

Muaji
Shkurt

Të rinj
27149

% nga gjith
të rinj
31,58

19252

23750

Mars

31306

36,36

Prill

18699

23212

Prill

34278

40,86

531702

Maj

19165

23665

Maj

33535

39,88

532852

Qershor

23897

Qershor

31755

36,99

Muaji
Shkurt

Të rinj
85971

Gjithë
542295

Muaji
Shkurt

Të rinj

Gjithë

19815

Mars

86093

540313

Mars

Prill

83895

533208

Maj

84096

Qershor

85859

19290

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat nga formulari MPIN i ZAP.

Shpërndarja e të ardhurave
Ndryshimet në shpërndarjen e të ardhurave në një ekonomi midis dy periudhave analizohen duke
krahasuar lëvizjen e të ardhurave mesatare në grupe të ndryshme të të ardhurave në të dy
periudhat. Mjeti klasik për krahasim janë kurbat e incidencës së rritjes (KIR), të cilat vlerësojnë
rritjen e të ardhurave mesatare në secilin grup të të ardhurave.
Tabela 2 tregon kurbat e incidencës si një funksion i grupit të të ardhurave në rastin kur periudha
fillestare është shkurt 2020 dhe fundi është qershori në vitin 2020. Për më tepër, tabela tregon
KIR të përgjithshëm - ndryshimi në shpërndarjen e të ardhurave në qershor krahasuar me
shkurtin dhe pragu për kalimin në një grup me të ardhura më të larta. Në nivel vendi, mund të
konkludohet se i) për të gjithë periudhën, ndryshimi në përqindje i të ardhurave në secilin grup
është negativ; dhe ii) grupi me të ardhura më të ulëta ka rënien më të ulët të të ardhurave, ndërsa
grupi i dytë me të ardhura ka rënien më të madhe. Të rinjtë kanë të njëjtat karakteristika si KIR
bazë. Megjithatë, rezultatet gjithashtu tregojnë se në të gjitha grupet e të ardhurave, rënia tek
të rinjtë është dukshëm më e lartë krahasuar me atë në nivelin kombëtar. Gjegjësisht, rënia është
më e lartë me rreth 10 pikë përqindje në shumicën e grupeve të të ardhurave. Vetëm në grupin
më të ulët ka një rritje pozitive të të ardhurave, në kundërshtim me bazën KIR.
Një analizë shtesë u krye për të përcaktuar nëse kishte një ndryshim në të ardhurat midis të rinjve
dhe grave gjatë pandemisë. Gjegjësisht, pas ndarjes së personave në grupe të të ardhurave, ata
gjithashtu ndahen në burra dhe gra. Kjo rezulton në KIR të veçantë për burra dhe gra. Ato
tregohen gjithashtu në Tabelën 2. Përsëri, për krahasim, jepet KIR për të gjithë vendin. Ndarja
gjinore tregon më tej se gjatë kësaj periudhe të ardhurat e grave të reja ulen ndjeshëm më shumë
krahasuar me burrat e rinj, me rreth 3 pikë përqindje më shumë në secilin grup të të ardhurave,
përveç grupit më të ulët. Diferenca në zvogëlimin e të ardhurave është shumë më e madhe tek
gratë e reja krahasuar me gratë e tjera në RMV sesa tek të rinjtë krahasuar me burrat në RMV.
Në veçanti, shkalla e rënies së të ardhurave të grave të reja është më e lartë me gati 5 pikë
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përqindjeje në secilin grup të të ardhurave, përveç më të ultës, krahasuar me gratë e tjera në
vend. Për burrat, shkalla e rënies së pagave është më e ulët me rreth 3 përqind në secilin grup të
ardhurash.
Tabela 2. Struktura gjinore e KIR midis të rinjve në RMV (shkurt-qershor 2020)
Grupi i të
ardhurave

Rinia

Gjithë

Gra
Gra
(të reja) (gjitha)

Burra
(të rinj)

Burra
(gjith)

0%-10%
10%-20%

9,28
-14,58

-3,51
-8,06

5,45
-18,15

-5,93
-9,55

-5,50
-9,11

-1,65
-6,77

20%-30%
30%-40%

-11,21
-9,65

-5,68
-7,20

-13,97
-12,91

-6,65
-7,66

-6,30
-9,99

-4,59
-6,02

40%-50%
50%-60%
60%-70%
70%-80%
80%-90%

-11,05
-12,05
-11,37
-8,03
-7,76

-7,34
-6,35
-5,87
-4,32
-3,74

-13,90
-14,42
-13,20
-10,61
-10,56

-9,31
-9,05
-7,33
-4,84
-4,96

-10,48
-9,42
-6,39
-5,06
-7,22

-6,03
-4,62
-4,67
-3,67
-3,34

90%-100%

-8,74

-7,29

-7,04

-7,50

-7,50

-11,90

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat nga formulari MPIN i ZAP.

Përfundim
Në përgjithësi, rezultatet tregojnë se efekti i krizës KOVID-19 në të ardhurat e të rinjve synon
rritjen e pabarazisë midis tyre dhe grupeve të tjera demografike. Kjo më tej do të thotë që masat
e mëvonshme të mbështetjes duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të sigurojnë mbrojtje më
të madhe për to.
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REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET PËR TË PËRMIRËSUAR
POZICIONIN E TË RINJVE GJATË KRIZËS KOVID-19
Grup i organizatave rinore

REKOMANDIM I PËRGJITHSHËM
Grupi i organizatave që kanë punuar në këtë dokument dërgojnë një rekomandim të
përgjithshëm në të gjitha institucionet kompetente, përkatësisht atyre nën juridiksionin e të
cilave janë krijimi dhe zbatimi i masave, për të punuar më shumë në koordinimin e tyre të
ndërsjellë në drejtim të bashkëpunimit më të madh kur bëhet fjalë për zbatimin e masave, por
gjithashtu bashkëpunim më të madh ndërinstitucional në drejtim të sigurimit dhe shkëmbimit të
të dhënave. Ky rekomandim buron nga fakti që ekipi që punoi në këtë dokument u përball me
vështirësi në sigurimin e të dhënave, ku institucione të caktuara përcollën në mënyrë të
përsëritur kërkesat për qasje falas në informacion, duke zhvendosur përgjegjësinë, duke
rezultuar në mungesë të shifrave dhe informacioneve të sakta për masat specifike të qeverisë.
Prandaj, ne besojmë se për një fokus dhe organizim të duhur në politikat rinore gjatë KOVID-19,
është e nevojshme të themelohet një organ koordinues për çështjet rinore midis institucioneve
që veprojnë në këtë fushë dhe një përcaktim i hollësishëm dhe i qartë i kompetencave të
institucioneve kur bëhet fjalë për zbatimin e masave në lidhje me rininë. Në fund, ne
rekomandojmë që institucionet kompetente të monitorojnë zbatimin e masave përmes
përshtatshmërisë dhe efektivitetit të tyre, në mënyrë që të zvogëlohen efektet e pandemisë tek
të rinjtë. Institucionet duhet të fitojnë memorie institucionale, praktikë dhe njohuri për veprim
në të ardhmen në kohë dhe efektive për të parandaluar dëmtimin dhe përvojat e këqija tek të
rinjtë.

I.

Papunësia dhe efektet ekonomike

1. Masat për të lehtësuar (ri)punësimin e të rinjve
Ne rekomandojmë që shteti të mbajë shënime për të gjithë të rinjtë që kanë humbur punën gjatë
krizës. Këta individë duhet të mbulohen nga masat e punësimit, rikualifikimit ose kualifikimit
shtesë sapo të humbin punën. Duke ndjekur shembullin e masës së kuponit për produktet
vendase dhe trajnimin për IT, ne rekomandojmë që të sigurohet mbështetje financiare për këta
të rinj brenda 6 muajve nga përfundimi i punësimit. Në këtë rekomandim ne përfshijmë masat
që duhet të krijohen dhe zbatohen nga Agjencia e punësimit e Maqedonisë së Veriut dhe nga
Ministria e punës dhe politikës sociale, e që i referohen lehtësimit të detyrave të punëdhënësve
që do të punësojnë të rinj. Ne rekomandojmë që masat specifike për (ri)punësimin e të rinjve të
sigurohen në planin operativ të punësimit për vitin 2021 të Agjencisë së punësimit, i cili nuk është
i përgatitur ende.
12

2. Rimbursimi i taksës personale për të rinjtë
Ne sugjerojmë shtetin që të krijojë dhe zbatojë një politikë me të cilën të rinjtë, dmth personat
deri në 29 vjeç që janë të punësuar do të përjashtohen nga pagimi i tatimit mbi të ardhurat
personale. Mënyra se si do të bëhej kjo është që punëdhënësit të paguajnë taksën për nëpunësit
e tyre dhe shteti do t'ua kthejë atë shumë drejtpërdrejt të rinjve që janë të punësuar. Kjo
mundëson fuqi më të madhe shpenzuese të të rinjve, rritje të të ardhurave personale dhe
motivim më të madh për të konkurruar në tregun e punës.
2. Kupona për konsum vendas për ata të rinj që kanë më shumë nevojë për atë
Dhënia e kuponave për konsum vendas të jetë për ata që kanë më shumë nevojë për atë. Ne
rekomandojmë që këto lloj masash kur qytetarët marrin ndihmë financiare të njëhershme të jenë
kryesisht të destinuara për ata qytetarë që kanë të ardhura të ulëta ose janë pjesë e një familjeje
ose komuniteti me të ardhura të ulëta. Me këtë, shteti do të jetë në gjendje të alokojë më shumë
fonde për secilin individ, por më e rëndësishmja është se fondet do të përfundojnë atje ku do të
jenë më të nevojshme. Statusi ekonomik dhe financiar i personave ose familjeve mund të
kontrollohet ose të zbulohet me ndihmën e Zyrës së të ardhurave publike, e cila duhet të jetë një
nga partnerët kryesorë në krijimin e kësaj mase.
Rekomandime të tjera në këtë fushë janë:
• Mbështetje për artistët e rinj dhe punëtorët kulturorë,
• Zhvillimi i një plani ndërinstitucional për punësimin e të rinjve,
• Parandalimi i pasojave të papunësisë së të rinjve në sektorët më të prekur,
• Mbrojtja e pagave.

II.

Arsimi

1. Sigurimi që të gjithë fëmijët të kenë qasje në arsim në kushte të pandemisë
Vlerësimi i numrit të nxënësve që nuk vijojnë mësimet sepse nuk kanë internet/teknologji dhe
sigurimi i kushteve për pjesëmarrje në procesin arsimor
Duke pasur parasysh sfidën serioze me të cilën përballet shteti në zbatimin e mësimit në distancë,
veçanërisht në mungesën e aksesit të disa studentëve në mësimin në distancë, shteti duhet të
bëjë një analizë të hollësishme për të përcaktuar numrin e studentëve të cilët për shkak të
mungesës së ndihmëseve teknike nuk janë në gjendje të ndjekin mësimet. Kjo do të përcaktojë
numrin e studentëve që nuk ndjekin mësimet dhe do të vendosë tregues për të bërë një politikë
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të përshtatshme për të siguruar të gjithë të rinjtë, veçanërisht studentët në arsimin e detyruar,
të kenë qasje në teknologji për të ndjekur klasat.
Hartëzimi dhe përfshirja e fëmijëve që nuk janë në sistemin arsimor
Arsimi fillor dhe i mesëm janë të detyrueshëm për të gjithë qytetarët në vend, megjithatë, ka
ende fëmijë që janë jashtë procesit arsimor. Është e nevojshme që Ministria e arsimit dhe
shkencës, në bashkëpunim me Ministrinë e punës dhe politikës sociale dhe me Ministrinë e
punëve të brendshme, të bëjnë një analizë dhe hartëzim të hollësishëm të këtyre fëmijëve, në
mënyrë që të kemi një numër të saktë bazuar në të cilin mund të krijohen politika, zgjidhje dhe
masa për (ri)përfshirjen e tyre në procesin arsimor.

2. Sigurimi i barazisë në aksesin në arsim për nxënësit me aftësi të kufizuara
Është e nevojshme të sigurohet një qasje e shpejtë dhe e barabartë përmes kushteve ligjore dhe
procedurale, për të gjithë nxënësit që kanë nevojë të jenë në gjendje të marrin asistentë
arsimorë, në mënyrë që të kenë qasje të papenguar në arsim. Për të siguruar qasje të barabartë
në arsim për të gjithë nxënësit, është e nevojshme të rritet niveli i përfshirjes në procesin arsimor
duke siguruar tekste shkollore në Braille dhe përmbajtje arsimore në internet në gjuhën e
shenjave. Përmbajtjet arsimore të krijuara në Platformën kombëtare të mësimit në distancë nuk
ishin të disponueshme në gjuhët amtare të disa komuniteteve në vend, për të cilat u mor një
vendim nga Avokati i popullit bazuar në një ankesë të paraqitur nga një aktivist civil, ku thuhej se
studentët nga komuniteti Rom dhe Vlleh janë diskriminuar për shkak të mungesës së
mësimdhënies në gjuhën e tyre amtare.
Përmbajtjet arsimore që transmetohen në televizionet kombëtare dhe platforma arsimore
EDUINO nuk janë akoma të adaptuara për nxënësit me dëmtim të dëgjimit, gjë që i vendos këta
nxënës në një pozitë të pafavorshme dhe të padrejtë dhe ata janë të privuar nga e drejta për të
ndjekur përmbajtjen arsimore.
Ministria e arsimit dhe shkencës dhe Ministria e punës dhe politikës sociale duhet të adresojnë
këto mangësi dhe të përmirësojnë aksesin e platformave arsimore për të rritur dhe përmirësuar
përfshirjen në procesin arsimor.

3. Digjitalizimi i përmbajtjes arsimore
Përmbajtja e rëndësishme arsimore, siç janë librat shkollore dhe mjetet mësimore në arsimin
fillor, të mesëm dhe të lartë, duhet të jenë në dispozicion digjital në faqet e internetit të
institucioneve ose ato të krijuara për arsimin në distancë. Kjo do të sigurojë qasje më të lehtë të
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studentëve në programin mësimor. Ne rekomandojmë Ministrinë e arsimit dhe shkencës të
sigurojë të drejtat e nevojshme të autorit për librat shkollore për krijimin e një baze të të dhënave
në internet të përmbajtjes arsimore, dhe në bashkëpunim me universitetet shtetërore të krijojë
baza të dhënash të përmbajtjes arsimore në arsimin e lartë.
Rekomandime të tjera në këtë fushë janë:
•

Sigurimi i aktiviteteve shtesë dhe jashtëshkollore.

•

Krijimi i një mjedisi të sigurt në internet për mësuesit dhe nxënësit.

III.

Pasojat psiko-sociale dhe shëndetësore

1. Sigurimi i mbështetjes psikologjike për nxënësit e shërbimeve profesionale
Në kushtet kur nxënësit e shkollës së mesme dhe shumica e nxënësve në shkollat fillore vijojnë
mësimet tërësisht nga shtëpia, kanë më pak kontakte me shkolla dhe ekipe psikologjikopedagogjike, është e nevojshme të sigurohet informacioni dhe disponueshmëria e psikologëve
shkollorë për takime me nxënës. Ajo që duhet të bëhet së pari është të informojmë nxënësit në
të gjitha klasat nëpër shkolla për mekanizmat përmes të cilave ata mund të drejtohen te
psikologët e shkollës dhe në të njëjtën kohë të krijojnë dhe sigurojnë hapësirë në platformat
arsimore online, ku ata mund të zhvillojnë këto takime në kërkesë të nxënësve dhe të
rekomandimeve të mësuesve. Shërbimet profesionale si psikologët dhe pedagogët duhet të jenë
më të arritshme për nxënësit, kontaktet e tyre duhet të jenë në faqet e internetit të shkollës dhe
t'u sigurojnë atyre hapësirë për seanca dhe biseda, në mënyrë që të përmirësojnë dhe ruajnë
shëndetin mendor. Ne rekomandojmë Byronë për zhvillimin e arsimit në bashkëpunim me
Ministrinë e arsimit dhe shkencës të hartojë udhëzime për sigurimin e mbështetjes psikologjike
për nxënësit. Ne gjithashtu rekomandojmë miratimin e rregullave/protokolleve shtesë në shkolla
që do të njohin diskriminimin dhe dhunën mocanike bazuar në orientimin seksual dhe identitetin
gjinor.
2. Sigurimi i shërbimit (linjës) për mbështetje psikologjike
Me këtë rekomandim, dhe duke ndjekur shembullin e krijimit të një linje për mbështetje
psikologjike të pacientëve me KOVID-19, ne duam të theksojmë se është e nevojshme të krijojmë
një linjë telefonike për mbështetjen psikologjike të të rinjve, e cila do të funksionojë në nivelin
kombëtar. Këshillimi psikologjik është më pak i arritshëm për të rinjtë në qytete më të vogla, dhe
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fondet e nevojshme për të mbuluar këto seanca këshillimi nuk janë gjithmonë brenda buxhetit
të të rinjve.
Qëllimi i rekomandimit është përmes një thirrje falas, të rinjtë që janë në krizë, dhee kanë nevojë
të flasin me psikologë dhe profesionistë për të qenë në gjendje të përdorin këtë linjë.
Institucionet kompetente që duhet të krijojnë dhe zbatojnë këtë masë janë Ministria e
shëndetësisë, Agjencia për rini dhe sport dhe Ministria e punës dhe politikës sociale.
3. Sigurimi i aktiviteteve kulturore dhe argëtuese sipas protokolleve të KOVID
Për të përmirësuar cilësinë e jetës së të rinjve në nivelin lokal, për të rritur mundësitë për
ndërveprim shoqëror dhe monitorimin e ngjarjeve kulturore, ne rekomandojmë që në nivel lokal
të mbështesim artistët që do të krijojnë ekspozita dhe ngjarje kulturore, në përputhje me
rekomandimet për mbrojtje shëndetësore nga KOVID-19. Për këtë qëllim, është mirë të vendoset
një bashkëpunim me shtëpitë e kulturës dhe përmes thirrjeve të hapura të mendohet për krijimin
e projekteve lokale dhe rajonale që do të jenë me përfitim dhe interes për të rinjtë. Institucionet
kompetente që duhet të krijojnë dhe zbatojnë këtë masë janë Ministria e kulturës dhe
vetëqeverisjet lokale.
Rekomandime të tjera në këtë fushë janë:
• Krijimi i një platforme psiko-arsimore në internet për të rinjtë,
• Hapja dhe mbështetja e qendrave ekzistuese të strehimit - për këshillimin dhe mbrojtjen
e viktimave të dhunës në familje dhe të dhunës seksuale.

IV.

Angazhimi dhe vullnetarizmi i të rinjve

1. Zbatimi dhe monitorimi i Ligjit për pjesëmarrjen e të rinjve dhe politikat rinore
Në mënyrë që të sigurohet zbatimi efikas i Ligjit për pjesëmarrjen e të rinjve dhe politikat rinore,
dhe më e rëndësishmja, për të siguruar organizim dhe përfaqësim cilësor të të rinjve, ne
rekomandojmë që Agjencia për rini dhe sport si institucion kompetent për zbatimin e këtij ligji të
fillojë sa më shpejt të jetë e mundur me zbatimin e ligjit, në mënyrë që të mundësohet
pjesëmarrja ligjërisht e garantuar e të rinjve.
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2. Krijimi i një strategjie të re kombëtare për rininë
Strategjia aktuale kombëtare për rininë ka skaduar, ajo nuk është më një dokument detyrues për
institucionet dhe nuk plotëson nevojat aktuale të të rinjve. Është e nevojshme të krijohet një
dokument ndër-sektorial që do të përfshijë organizatat rinore dhe organizatat për të rinjtë që do
të përcaktojë përparësitë për të rinjtë dhe do të adresojë pasojat që ka kriza KOVID-19 në jetën
e përditshme të të rinjve.
3. Krijimi i politikave rinore dhe përfshirja e të rinjve dhe organizatave rinore në
procesin e hartimit të politikave rinore.
Duke pasur parasysh që shumë nga masat u krijuan si politika ombrellë, pra politika që kishin për
qëllim një grup më të madh njerëzish, është e nevojshme që të rinjtë të përfshihen në proceset
e hartimit të politikave që ndikojnë drejtpërdrejt ato, veçanërisht në fushën të arsimit,
papunësisë, shëndetit mendor, etj.
Rekomandime të tjera në këtë fushë janë:
• Mbështetje për rininë dhe organizatat rinore

Organizatat që janë autorë të këtij dokumenti aktualisht janë duke përgatitur një analizë dhe
version të plotë të këtij dokumenti që së shpejti do të jetë në dispozicion të publikut dhe
institucioneve. Përfaqësuesit e këtyre organizatave tregojnë se ata janë të interesuar dhe të
disponueshëm për takime me institucionet kompetente ku do të kenë mundësinë të jenë të
detajuar dhe në thelb të njohur me gjetjet dhe rekomandimet e dokumentit në mënyrë që të
krijojnë politika që parandalojnë ose zvogëlojnë dëmin e pandemisë mbi të rinjtë.
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