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Qasja e të rinjve në marrëdhëniet 
seksuale dhe informacionin për shëndetin 
riprodhues, arsimin dhe kujdesin në 
Maqedoninë e Veriut gjatë Kovidit.

Raport hulumtues
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Zëri i të rinjve, Zgjedhja e të rinjve është një 
projekt 30 mujor i dedikuar për të siguruar që 
kujdesi shëndetësor seksual dhe riprodhues në 
Ballkanin Perëndimor të bëhet më afatgjatë dhe 
i përshtatshëm për të rinjtë, duke mësuar nga 
përvoja me Kovid-19. Puna fokusohet veçanërisht 
në përvojat dhe nevojat e të rinjve nga grupet që 
përballen me barriera sistematike për qasjen në 
kujdes. Të rinjtë janë në qendër të projektit, i cili 
punon në partneritete me shumë palë të interesuara 
si hulumtues, avokatë dhe aktivistë.

Zëri i të rinjve, partnerë të projektit Youth Choices:

Koordinimi:   Rrjeti Evropian i IPPF

Zbatimi:

- Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin
- Instituti për Popullsinë dhe Zhvillimin 
(Bosnjë dhe Hercegovinë)
- Planifikimi i Familjes dhe Shëndeti Seksual i 
Bullgarisë 
Shoqata
- Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe 
Hulumtim  (Kosovë)
- Asociacioni për edukim shëndetësor dhe 
hulumtim (Maqedoni e Veriut)

 

 

 

Dizajni dhe metodologjia e hulumtimit, i udhëzimeve 
të ekipeve hulumtuese lokale, analiza e të dhënave 
dhe shkrimi i raporteve nga Noverna Analitika 
dhe Hulumtim. Ekipet lokale në pesë vendet u 
përqendruan rreth të rinjve, të trajnuar për të kryer 
hulumtimin së bashku me partnerët tanë për zbatim. 
 
Partnerët e projektit dëshirojnë të falënderojnë 
të gjithë të rinjtë, partnerët dhe palët e tjera të 
interesuara që kontribuan në këtë hulumtim dhe 
në publikimin e gjetjeve të tyre.

Youth Voices, Youth Choices projekti është financuar 
nga Merk përmes programit Merk për nënat.

Është publikuar në mars të vitit 2022 nga Rrjeti Evropian i Federatës Ndërkombëtare për Planifikimin e Familjes (IPPF EN). T

ë drejtat e autorit 2022, IPPF EN.
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Kovid-19 e ka kri juar krizën më të madhe 
shëndetësore dhe socio-ekonomike të brezit 
tonë. Shumë sisteme shëndetësore u shtynë në 
skajshmërinë në përgjigje të masave kufizuese, 
të cilat shpejtuan për tu  përgjigjur pasojave të 
pandemisë, duke rezultuar në deprioritizimin e 
disa shërbimeve ekzistuese shëndetësore. Pothuajse 
në të gjitha vendet evropiane, Kovid-19 ka pasur 
një ndikim negativ në ofrimin e kujdesit thelbësor 
shëndetësor seksual dhe riprodhues, duke përfshirë 
shëndetin e nënës dhe planifikimin familjar, për 
gratë dhe grupet e cënuara, e përfshirë më së 
shumti te të rinjtë. 
 
Pandemia i ka ekspozuar gjithashtu dobësitë në 
sistemet tona dhe e ka theksuar faktin se vendet 
nuk janë të pregatitura në mënyrë adekuate për t'u 
ballafaquar me emergjencat shëndetësore.

Për të ndihmuar në sjelljen e ndryshimeve pozitive 
në përgjithësi e ekspozuar te të rinjtë, rrjeti Evropian 
i Federatës Ndërkombëtare të Planifikimit të 
Familjes (IPPF) vazhdimisht punon në përsosshmërinë 
e sistemeve të kujdesit shëndetësor,përmes projektit 
“Të rinjtë flasin, të rinjtë zgjedhin” për të eliminuar 
të gjitha llojet e barrierave që i pengojnë të rinjtë 
nga qasja deri te kujdesi bazë, në pesë vende 
të Ballkanit: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, 
Bullgari, Kosovë dhe Maqedoni. Ne fokusohemi 
veçanërisht në nevojat e personave që jetojnë në 
zona të largëta, si dhe të atyre nga komunitetet që 
përballen me kushte sfiduese sociale, si romët.

Si bazë për punën tonë të këtillë, ne e realizuam 
këtë studim për të ofruar një pasqyrë më të qartë të 

ndikimit të pandemisë mbi shëndetin dhe të drejtat 
seksuale dhe riprodhuese të të rinjve (SHDSR). Ky 
raport paraqet analize e një studimi të kryer nga 
dhe mes të rinjve në pesë vende të Ballkanit. Ai i 
dokumenton nevojat dhe përvojat e shëndetit 
seksual dhe riprodhues të të rinjve dhe perspektivat 
e ofruesve të shërbimeve shëndetësore dhe palëve 
të tjera të interesuara për këto nevoja. Raporti i 
trajton gjithashtu nevojat e ofruesve të shërbimeve 
dhe palëve përkatëse të interesit, derisa ata ofrojnë 
shërbime, informacione dhe edukim për të rinjtë, 
duke u mbështetur në përvojën e tyre me Kovid-19.
Të rinjtë janë në thelb të këtij projekti: ata ishin 
pjesë e ekipeve hulumtuese dhe si hap tjetër të 
rinjtë do t'i bashkohen grupeve të ekspertëve që 
do të bazohen në këtë raport, për të zhvilluar 
rekomandime dedikuar ndryshimeve të politikave 
në nivel kombëtar dhe rajonal.

Gjetjet e prezantuara këtu tregojnë qartë se 
shëndeti dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese 
janë thelbësore për mirëqenien mendore dhe fizike 
të një të person të rritur. Ata e konfirmojnë besimin 
tonë të fortë se ofrimi i edukimit seksual cilësor 
dhe të aksesueshëm, informacionit dhe kujdesit 
miqësor ndaj të rinjve për SHSR duhet t'u ofrohet 
vazhdimisht të gjithë të rinjve,dmth –para krizës dhe 
pas krizës.  

I ftojmë lexuesit e këtij raporti të na bashkohen, 
në luftën tonë për përmirësimin e sistemeve 
shëndetësore dhe arsimore në Ballkan që integrojnë 
shërbimet dhe arsimin e SHSR duke  përfshirë të 
gjithë të rinjtë dhe nevojat e tyre.

Parathënie
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Stigma dhe diskriminimi, faktorët socio-ekonomikë 
dhe distanca gjeografike janë pengesat kryesore për 
grupet e cënuara në shoqëri duke u përballur me 
vështirësi të mëdha si dhe qasja deri te shërbimet 
shëndetësore dhe kërkimin e ndihmës. 
 
Ka indikacione të qarta në mbarë botën se 
pandemia e Kovid-19 po ndikon në qasjen deri te 
informacionet mbi një sërë temash të shëndetit 
dhe të drejtave seksuale dhe riprodhuese (SHDSR) 
dhe ofrimit të shërbimeve të shëndetit seksual 
dhe riprodhues (SHRS). Gjithashtu, pandemia ka 
demonstruar gjerësisht se sa të brishta janë sistemet 
dhe shkallën në të cilën vendet janë të papërgatitura 
për t'u ballafaquar me krizat shëndetësore.

Pozicioni i të rinjve në këto rrethana të reja sjell 
sfida konkrete - kjo do të thotë, gjatë pandemisë të 
shkaktuar nga Kovid-19, ndikimi i dezinformatave 
të përhapura për SHSR, barrierat për marrjen e 
edukimit seksual dhe qasjen deri te informacionet 
dhe shërbimet e SHSR për të rinjtë, u anashkalua. 
Duke pasur parasysh këtë situatë, ekziston një 
nevojë dhe mundësi e qartë, thelbësore dhe në 
rritje, për të identifikuar boshllëqet dhe mësimet e 
nxjerra dhe për të shkëmbyer praktikat e mira për 
të forcuar sistemet shëndetësore, për të vazhduar 
edukimin seksual në mënyrën e duhur dhe për të 
hartuar planet më gjithëpërfshirëse afatshkurtër 
dhe afatgjatë për të rinjtë. Prandaj, nevojitet një 
analizë e detajuar për të kuptuar më mirë se si 
situatat e krizës, siç është pandemia e shkaktuar nga 
Kovid-19, ndikojnë në SHSR të të rinjve.

Në këtë kontekst, Rrjeti Evropian i Federatës 
Ndërkombëtare të Planifikimit të Familjes e zbatoi 
këtë hulumtim si fazë fillestare e një projekti 
dyvjeçar (2021 – 2023) i financuar nga programi 
“Masat për nënat” , që synon të kontribuojë në 
shërbime dhe informacione më të aksesueshme për 
SHSR, që janë miqësorë me të rinjtë gjatë situatave 
të krizës dhe pas tyre, në pesë vende të Ballkanit 
Perëndimor, përkatësisht në Shqipëri, Bosnjë dhe 
Hercegovinë, Bullgari, Kosovë dhe Republikën e 
Maqedonisë së Veriut.

Ky dokument është një raport i detajuar për vendin 
tonë mbi hulumtimet dhe analizat që janë kryer në 
vendin tonë gjatë vitit 2021.

 A. Hyrje dhe 
informacione  
në prapavijë
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Qëllimi i hulumtimit është që sa më mirë të 
kuptohet ndikimi I pandemisë i shkaktuar nga 
Kovid-19 në qasjen e të rinjve në shërbimet, 
edukimin dhe informacionin lidhur me SHSR dhe 
të identifikonte mënyrat për t'iu përgjigjur këtyre 
nevojave të të rinjve të moshës 14 deri në 30 vjeç. 
Ai përfshin kërkime dhe analiza të:

•• Nevojat e të rinjve lidhur me SHSR gjatë (dhe 
për shkak) të pandemisë për sa i përket qasjes 
dhe përdorimit të informacionit lidhur me SHDSR 
dhe shërbimeve përkatëse për SHSR që lidhen me 
aspektet fizike, psikologjike dhe psiko-sociale të 
jetës së tyre. Për të kuptuar plotësisht ndikimin e 
pandemisë, nevojat e të rinjve gjatë pandemisë u 
krahasuan me situatën para pandemisë. Në këtë 
kontekst u hulumtua një gamë gjithëpërfshirëse 
dhe e gjerë fushash, duke përfshirë: 
• shëndetin gjinekologjik (hormonal,
   menstruacionet, infeksionet dhe të tjera);
•  kontracepsioni;
•  përfshirja në seks të sigurt;
•   shtatzënia, lindja dhe kujdesi pas lindjes;
•  endërprerja e shtatzënisë (të paplanifikuar);
•  infeksionet seksualisht të transmetueshme (IST);
•   planifikimi familjar dhe vendosja nëse do të ketë 

fëmijë;
•  fertilitet/infertilitet;
•  realizimi i të drejtës për zgjedhje dhe pëlqim  

të lirë seksual;
•  ndërtimi i marrëdhënieve të shëndetshme; 
•  përvoja seksuale në internet; 
•  orientimi seksual, identiteti gjinor dhe 
   shprehja gjinore;
•  terapi hormonale për konfirmimin e gjinisë/terapia 

për konfirmimin e gjinisë;
•  dhuna me bazë gjinore dhe seksuale; dhe
•  produkte (produkte të higjienës menstruale, teste 

shtatzënie, teste për skrining për HIV dhe IST për 
përdorim shtëpiak dhe të tjera).

•• Mënyrat dhe burimet specifike të qasjes në 
informacionet, njohuritë dhe shërbimet e SHSR - që 
të rinjtë kishin nevojë dhe i përdornin, duke parë se 
si kanë ndryshuar në krahasim me periudhën para 
pandemisë, me çfarë pengesash u përballën dhe 
çfarë mundësish u ofroheshin.

•• Ndikimi i faktorëve të jashtëm në qasjen deri te 
shërbimet, informacionet dhe edukimin lidhur 
me SHSR gjatë pandemisë, krahasuar para krizës.
Pra,këtu përfshihen faktorë institucionalë, socialë, 

kulturorë, ekonomikë dhe ligjorë, si dhe një vlerësim 
i reagimit institucional të autoriteteve në vend.

•• Pasojat e pandemisë mbi të rinjtë në nivel 
personal, emocional, ekonomik, demografik, 
sistemik dhe komunitar.

•• Mekanizmat, sjelljet dhe zgjidhjet e përballimit 
dhe kërkimit të ndihmës që të rinjtë kanë adoptuar 
për të përmbushur nevojat e tyre për SHSR gjatë 
pandemisë.

•• Identifikimi dhe hartimi i praktikave më premtuese 
dhe pozitive për t'iu përgjigjur nevojave të SHSR të 
të rinjve gjatë pandemisë.Dmth, në këtë material 
hulumtues përfshihen, ndër të tjera, praktikat 
dhe reagimet e shtetit, enteve të tjera publike 
që lidhen me shëndetësinë, ministrive, enteve 
shëndetësore, organizatave joqeveritare (OJQ), 
iniciativave private, organizatave ndërkombëtare, 
mjekëve, komuniteteve dhe sektorit të arsimit. 
Fokusi  përfshinë identifikimin dhe hartimin e atyre 
praktikave që kanë potencialin për t'iu përgjigjur 
nevojave specifike të të rinjve dhe që mund të 
kryhen si gjatë dhe pas pandemisë, në të ardhmen. 
Këto përfshijnë veprime dhe masa afatshkurtra, si 
dhe praktika që potencialisht mund të transferohen, 
përgjithësohen ose përsëriten në të ardhmen 
nëpërmjet ndryshimeve në legjislacion, politika 
publike dhe praktikë.  

Së fundi, hulumtimi dhe analiza e fushave të 
mësipërme kishte për qëllim të ofronte një pasqyrë 
përkatëse në vijim- që në një mënyrë partnerët e 
projektit dhe profesionistët përkatës të mund të 
propozonin rekomandime konkrete për veprimet 
që ata besojnë se duhet të ndërmerren dhe për 
hapat e mundshëm që politikëbërësit publikë, 
vendimmarrësit dhe aktorët kryesorë në sektorin 
e shëndetësisë, dhe SHSR mund dhe duhet të 
ndërmarrin veprime për të përmirësuar qasjen 
e të rinjve deri te shërbimet, informacionet dhe 
edukimin lidhur me SHDSR - gjatë dhe pas krizës 
së Kovid-19. Këto njohuri dhe rekomandime do 
të përdoren si bazë për zhvillimin e planeve të 
avokimit (në nivel kombëtar por edhe në nivel 
ballkanik), të kombinuara me narrative dhe fushata 
të fuqishme të udhëhequra nga të rinjtë, për të 
rritur ndërgjegjësimin publik, për të forcuar sistemet 
shëndetësore dhe rritja e qasjes në shërbimet dhe 
informacionin lidhur me SHSR (përkatëse për të 
rinjtë) për të gjithë ata që kanë nevojë për to.

B.Qëllimi e hulumtimit 
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Faza 1

Desk analiza fillestare dhe pasqyra e informacioneve  të disponueshëm në domenin publik, të nxjerra nga 
statistikat zyrtare të publikuara, raportet nga anketat e tjera të kryera, anketat në media dhe postimet në 
mediat sociale. Ky aktivitet dha informacion të vlefshëm në lidhje me objektivat e kërkimit dhe përcaktoi 
dimensionet dhe problemet për kërkime të mëtejshme gjatë fazave 2 dhe 3.

Faza 2

Hulumtimi primar cilësor i kryer midis të rinjve dhe aktorëve profesionistë në fushën e SHSR.
Kjo fazë u realizua në mënyrën e duhur duke mbajtur fokus grupe dhe intervista të thelluara “kokë 
më kokë”. Gjetjet nga kjo fazë dhanë informacione të vlefshme në lidhje me objektivat e kërkimit. Ata 
gjithashtu identifikuan çështjet dhe dimensionet për matjen e mëvonshme në kërkimin sasior në Fazën 3.

Faza  3

Hulumtimi primar i kryer mes të rinjve për matjen sasiore të fushave dhe problemeve të synuara, u krye 
duke përdorur një pyetësor të strukturuar, i cili plotësohej ose nga vetë të rinjtë online ose nga intervistuesi 
gjatë intervistave ballë për ballë. Kjo fazë mati gjetjet e hulumtimit tek të rinjtë.   

Faza  4

Një rishikim i thellë i gjetjeve të desk analizës (nga faza 1) dhe një ri ekzaminim i informacionit, duke marrë 
parasysh gjetjet e hulumtimit primar (Fazat 2 dhe 3). Kjo fazë i dha përparësi praktikave premtuese duke 
identifikuar ato praktika të pozicionuara më mirë për të adresuar nevojat e paplotësuara të të rinjve në 
lidhje me SHDSR. 

Për të arritur objektivat e mësipërme, më pas u kryen fazat e mëposhtme  
të hulumtimit:

 C.Dizajni dhe qasja 
e hulumimit
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D.Metodologjia
kryesore e hulumtimit 
dhe parametrat e 
ekzemplarëve

Publiku i synuar dhe definicionet

Hulumtimi primar (Faza 2 dhe 3) i adresoi grupet e 
publikut të mëposhtëm të synuara:

• • Të rinjtë e moshës 18 deri në 30 vjeç u mbuluan 
në fazën e dytë dhe të tretë, duke përfshirë burra 
dhe gra, megjithëse gratë ishin më të përfaqësuara. 
Këta të rinj u zgjodhën për pjesëmarrje në bazë të 
cenueshmërisë së tyre të mundshme. Në fillim, u 
identifikuan dy kategori të gjera, d.m.th.:

•  Të rinjtë në situata të cenueshme, të përcaktuar si 
persona të cilët janë të ekspozuar ndaj kushteve 
të cenueshmërisë në lidhje me çështjet e SHSR për 
shkak të një ose më shumë prej karakteristikave 
të mëposhtme:

-  vendndodhja e tyre gjeografike, veçanërisht 
nëse ata jetojnë në zona larg qendrave kryesore 
urbane ku ndodhen shumica e objekteve të mëdha 
shëndetësore publike;

-  përkatësia e tyre etnike, veçanërisht ato që i 
përkasin grupeve minoritare ose të margjinalizuara 
etnike;

- përkatësia në komunitetin e lezbikeve,
  homoseksualëve, biseksualëve dhe transeksualëve
  (LGBT), bazuar në vetë identifikimin e tyre;
-  nëse kanë qenë shtatzënë ose kanë lindur gjatë 

pandemisë së shkaktuar nga Kovid-19; dhe
-  nëse kanë status më të ulët socio-ekonomik dhe 

jetojnë në zona urbane.

•  Të r injtë që i  përkasin popul latës  së re  
të përgjithshme, të përcaktuar si të rinj që jetojnë 
në zonat kryesore urbane të vendit (në afërsi  
të qendrave kryesore shëndetësore) dhe që  
nuk konsiderohen të pambrojtur sipas kushteve 

të mësipërme.

Adoptimi i këtyre dy kategorive të gjëra të 
pjesëmarrësve të rinj ,na lejoi të shohim ndryshimet 
në modelet që u hfaqën në të dy grupet në analizën 
që pasoi, duke ofruar kështu njohuri se si (dhe cilat) 
situata të cënueshmërisë janë faktorë diferencues 
kur përcaktojnë ndikimin e pandemisë. mbi aksesin 
në informacionin, arsimin dhe shërbimet lidhur me 
SHSR.

Angazhimi dhe pjesëmarrja e të rinjve në të gjitha 
fazat e hulumtimit u krye në përputhje të plotë me 
të gjitha aspektet etike, hulumtuese dhe ligjore, 
kodin e sjelljes së Shoqatës Evropiane për Opinionin 
Publik dhe Hulumtimin e Tregut (ESOMAR) dhe 
legjislacionin vendor në përgjithësi, që ka të bëjë 
me të drejtat e të rinjve.

• • Palët e interesuara dhe palët profesionale në 
fushën e SHSR, duke përfshirë përfaqësues të 
sektorit publik, civil dhe privat, në përputhje me 
detajet e shpjeguara në nën seksionin vijues.

Në vazhdim janë dhënë më poshtë dizajni dhe 
metodologjia specifike e përdorur në fazën 2 
(hulumtim cilësor) dhe fazën 3 (hulumtim sasior).

Hulumtimi cilësor midis të 
rinjve dhe palëve të interesuara: 
parametrat metodologjikë

Diskutimet në fokus grupe u zhvilluan me të 
rinjtë bazuar në një udhëzues diskutimi fleksibël 
të krijuar për të mbuluar objektivat e hulumtimit. 
Çdo diskutim në grupin e synuar:
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• • u drejtua nga një moderator me përvojë 
hulumtuese, me ndihmën dhe përfshirjen aktive 
të një ose më shumë të rinjve nga ekipi i partnerit 
lokal, të cilët të gjithë u trajnuan dhe u informuan 
në hollësi për qëllimet e studimit dhe teknikat e 
duhura të moderimit;

• • u zhvillua në gjuhën lokale pasi u përkthye 
udhëzuesi i diskutimit, i krijuar fillimisht në gjuhën 
angleze;

••   u mbështet në një udhëzues diskutimi që iu 
nënshtrua recensionit për rëndësinë e audiencës së 
re përpara se të fillonte puna në terren;

• • përfshinte pjesëmarrjen e 6-8 të rinjve; dhe

••  zgjati afërsisht 2-2,5 orë. 

Përveç kësaj, intervista të thelluara u kryen me 
palët e interesuara dhe ekspertët e SHSR bazuar 
në një udhëzues fleksibël diskutimi. Çdo intervistë 
e thelluar:

••  u udhëheq nga një moderator me përvojë 
hulumtuese, me ndihmën dhe përfshirjen aktive 
të një ose më shumë të rinjve nga ekipi i partnerit 
lokal, të cilët të gjithë u trajnuan dhe u informuan 
në hollësi për qëllimet e studimit dhe teknikat e 
duhura të moderimit;

••  u zhvillua në gjuhën lokale pasi u përkthye 
udhëzuesi i diskutimit, i krijuar fillimisht në gjuhën 
angleze

• • perudha kohore e diskutimit 1-1,5 orë.   

Në varës i  të  karakter ist ikave specif ike të 
pjesëmarrësve në secilin fokus grup ose intervistë 
të thelluar, udhëzuesi i diskutimit u përshtat pak për 
të mbuluar objektivat përkatës. Prandaj, megjithëse 
udhëzuesit e diskutuar të përdorur kishin shumë 
pika të përbashkëta, u përdorën variante të 
ndryshme. 

Struktura specifike e ekzemplarit dhe fushëveprimi 
i pjesëmarrësve në hulumtimin cilësor:

Diskutime në grupet e synuara me të rinjtë
Numri i përgjithshëm i grupeve: 5

Intervista të thelluara me palët e  
interesit/profesionistë
Numri i përgjithshëm i intervistave: 6 

Sipas tipit Sipas tipit N°

1
Popullatë e përgjithshme  e re e moshës prej 18 
deri 30 vjeç, në Shkup 

Ministria e Shëndetësisë 1

2
Rome të reja të moshës prej 18 deri 30 vjeç, në 
fshatin Cërnik, Pehçevë

Shtëpia e strehimit për viktimat e dhunës seksuale 
dhe dhunës me bazë gjinore 1

3
Të rinjtë të moshës prej 18 deri 30 vjeç, në zonën e 
largët Krivogashtan

Profesionist për shëndetin mendor 1

4
Gra të reja të moshës prej 18 deri 30 vjeç të 
cilat kanë qenë shtatzënë ose kanë lindur gjatë 
pandemisë, në Shkup

Profesionist nga fusha e arsimit 1

5 Të rinjtë të popullatës LGBT të moshës prej
18 deri 30 vjeç, në Shkup

Organizata qytetare që punojnë në fushën e 
arsimit dhe këshillim në fushën e SHDSR dhe HIV 1

Organizata qytetare që punojnë me 
popullatën rome 1
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Studimi sasior te të rinjtë: 
parametrat metodologjike

Studimi sasior i të rinjve u realizua duke përdorur 
një pyetësor të strukturuar të plotësuar nga të 
rinjtë.

• • Instrumenti për hulumtimin: Një pyetësor 
i strukturuar që kërkon 10-15 minuta për t'u 
plotësuar. Pyetësori u administrua në gjuhën 
vendase pasi koncepti origjinal u përkthye nga 
gjuha angleze. Pyetësori iu nënshtrua recensionit 
dhe u përshtat në nivel lokal për t'u siguruar se ishte 
funksional, i qartë dhe i përshtatshëm për publikun 
e ri të synuar. 

• • Metodologjia:  Për nëngrupe të veçanta të të 
rinjve që ishin objekt i hulumtimit, u caktuan kuota 
për t'u plotësuar, sipas ekzemplarit së strukturës në 
vazhdim. 

• • Angazhimi dhe plotësimi i pyetësorit: 
Për angazhimin e të anketuarve dhe për plotësimin 
e pyetësorit u përdor një kombinim i dy qasjeve, 
d.m.th.:

•  Onl ine:  Të  anketuar i t  nga kategor i të  e 
përgjithshme të të rinjve, gratë shtatzëna/
nënat e reja, personat nga komuniteti LGBT  
dhe pjesërisht njerëzit që jetojnë në zona të 
largëta, u ftuan të merrnin pjesë me e-mail. Ftesa 
të tilla u shpërndanë përmes një numri kanalesh 
rekrutimi (si gjerësisht ashtu edhe përmes 
organizatave të tjera partnere), me qëllim që të 
sigurohet një mbulim i gjerë dhe të parandalohet 
njëanshmëria në përzgjedhjen e të anketuarve. Të 
anketuarve iu dërgua një link deri te pyetësori, të 
cilin e përdorën për të plotësuar vetë pyetësorin. 
Përgjigjet e tyre u dërguan automatikisht në 
një server qendror, për përpunim dhe analizë të 
mëtejshme të të dhënave.

•  Ballë për ballë:  Të anketuarit që jetonin në zona 
të largëta dhe që i përkasin komunitetit etnik 
rom u rekrutuan qëllimisht në bashkëpunim me 
kontaktet nga këto komunitete. Intervistuesit i 
vizituan të anketuarit ose në një zonë qendrore 
ose në shtëpi dhe u siguruan të anketuarve 
pajisje teknologjike (tabletë) në mënyrë që ata 
ose të plotësonin vetë pyetësorin në prani të 
intervistuesit ose t'u përgjigjen pyetjeve që i 
parashtronte personi që kryen intervistë. Dhe në 
këtë rast përgjigjet dërgoheshin automatikisht në 
një server qëndror për përpunim dhe analizë të 
mëtejshme të të dhënave.
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Numri i përgjithshëm i pyetësorëve : 240 

Sipas tipit:

Popullata e përgjithshme e re 80

Të rinjtë në situata të cenueshme, gjithsej 160

Në zona të largëta 67

Romë të rinj 26

Të rinj nga komuniteti LGBT 58

Nëna të reja (të cilat kanë qenë shtatzënë dhe/ose kanë lindur gjatë pandemisë) 43

Të rinjtë me status të ulët socio-ekonomik në qendrat e mëdha urbane 25

Sipas gjinisë:

Gjithsej meshkuj 68

Gjithsej femra 170

Të papërcaktuar 2

Struktura konkrete e ekzemplarit dhe përfshirja e 
pjesëmarrësve në hulumtimin cilësor:
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Qasja analitike e mëposhtme është përdorur në 
secilën nga fazat e hulumtimit primar, për të 
siguruar objektivitetin e të dhënave dhe për të 
marrë interpretimin sa më të saktë të gjetjeve të 
hulumtimit.

Studimi cilësor: Të dhënat u analizuan sipas 
regjistrimeve të diskutimeve, shënimeve të marra 
nga moderatorët dhe asistentët në hulumtim, si dhe 
sipas pasqyrës së hartëzimit që pjesëmarrësit bënë 
gjatë ushtrimeve interaktive të kryera me kartela. 
Për çdo diskutim në fokus grup të zhvilluar dhe 
për çdo intervistë të thelluar të zhvilluar veçmas, 
u krye një analizë paraprake, duke çuar në raporte 
individuale me informata kthesë për secilën prej 
tyre. Gjetjet nga të gjitha diskutimet e grupeve të 
fokusit dhe intervistat e thelluara u analizuan më 
pas për të identifikuar temat dhe modelet më të 
rëndësishme në lidhje me objektivat e hulumtimit, 
duke identifikuar kështu pikat dhe dallimet e 
përbashkëta kryesore.

Studimi sasior i të rinjve:  Të dhënat nga faza 
sasiore fillimisht u kontrolluan për konsistencën 
e përgjigjeve dhe vulat kohore për plotësimin 
e çdo seksioni të pyetësorit u kontrolluan për 
secilin të anketuar veç e veç. Pas shqyrtimit, të 
dhënat u analizuan me analiza statistikore dy 
dimensionale dhe ushtrime filtrimi sipas profileve 
të të anketuarve. Prandaj, rezultatet u analizuan 
duke u bazuar në shifrat totale për popullatën e 
përgjithshme të të rinjve dhe për të rinjtë në situata 
të cenueshme veçmas, dhe për secilin nga grupet 
rinore të cenueshme.

Analiza e integruar: Gjetjet nga të dyja fazat 
u analizuan më pas duke përdorur një qasje të 
integruar 360 gradë, duke rezultuar në gjetjet 
kryesore që janë pjesë e këtij dokumenti. Të gjitha 
gjetjet dhe interpretimet e hulumtimit iu dorëzuan 
recesionit profesional që u krye nga hulumtuesit 
dhe të rinjtë në nivel lokal, për të siguruar përputhje 
me interpretimin lokal të rezultateve të marra dhe 
gjetjeve në përgjithësi.

Kufizimet e hulumtimit: Megjithëse hulumtimi 
i kryer përmban një qasje dhe shkallë mbulimi 
shumë gjithëpërfshirëse, vihet re se gjetjet janë 
subjekt i margjinës së gabimit lidhur me madhësitë 
përfundimtare të ekzemplarit. Duke qenë se, në 
këtë dokument janë përfshirë vetëm gjetjet kryesore 
që janë konfirmuar si nga faza cilësore ashtu edhe 
nga ajo sasiore e hulumtimit.

Hulumtimi i radhës: Së fundi, ndërsa ky hulumtim 
ofron njohuri dhe rekomandime të vlefshme, 
vetë gjetjet tregojnë nevojën për hulumtime të 
mëtejshme në shkallë të gjerë midis të rinjve në të 
gjithë vendin, të cilat do të kryhen më së miri pasi 
të vërehen efektet e mbetura të pandemisë, d.m.th. 
pandemia është qetësuar, do të kalojë në një fazë 
më të përhershme, endemike. 

E.Qasja analitike dhe 
kufizimet e hulumtimit
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1.1 Kufizimet dhe formularët e 
përgjithshëm të kërkimit dhe gjetjes 
së informacioneve për SHDSR 
 Disa faktorë i kufizojnë të rinjtë kur kërkojnë 
informacion mbi çështjet e SHDSR.

Perceptimi i popullatës së re të përgjithshme dhe 
njerëzve në situata të cenueshme është se qeveria 
ishte e fokusuar kryesisht në pandeminë dhe 
informacioni për çështje të tjera, si SHDSR, ishte ose 
i pa disponueshëm ose nuk ekzistonte. Në të njëjtën 
kohë, të rinjtë mendojnë se ka qarkulluar shumë 
informacion në lidhje me Kovid-19, gjë që ka çuar 
në pasiguri se cilat burime duhet t'u besohet, si dhe 
ka krijuar një shkallë të lartë pasigurie.

Gjatë pandemisë, kishte nevojë për informacion kyç 
se si virusi Kovid-19 po ndikon në kontracepsionin 
dhe shtatzëninë, shëndetin mendor të të rinjve dhe 
disponueshmërinë e ekzaminimeve gjinekologjike 
dhe testeve të shtatzënisë.  

Megjithatë, informacionet për këto çështje nuk 
mund të gjendeshin lehtë, ndaj ata të rinj që kishin 
qasje në internet, kërkuan një informacion të tillë 
nga burime ndërkombëtare.

Gjatë pandemisë, e kishin të vështirë të mësonin se 
si të caktonin një ekzaminim gjinekologjik ose si të 
lidheshin me qendrat shëndetësore për ekzaminim 
dhe këshillim.

Tek nënat e reja, mungesa e informacionit shkaktoi 
një shqetësim dhe frikë veçanërisht të fortë, lidhur 
me disa çështje:

•• pamundësia për të gjetur informacione se cila 
qendër shëndetësore është në dispozicion të 
tyre dhe ku dhe kur të raportojnë në qendrën 
shëndetësore;

•• mosdisponueshmëria e mjekëve, dhe më 
konkretisht e gjinekologëve, edhe në telefon;

•• mungesa e informacionit të qartë ose burimit të 
cilit mund t'i drejtohen për të kuptuar nëse Kovid-19 
ishte i dëmshëm për fetusin ose nënën; dhe

•• informacioni zyrtar i pamjaftueshëm se si mund 
të ndikojë vaksina kundër Kovid-19 tek fetusi ose 
tek foshnjat.

Në komunitetin rom, shumica e grave kishin 
probleme me faktin se nuk kishin sigurime 
shëndetësore, gjë që çoi në diskriminim ndaj 
tyre; prandaj, komuniteti iu drejtua për ndihmë 
organizatave të shoqërisë civile, ndër të tjera edhe 
për të gjitha informacionet që lidhen me çështjet 
në fushën e SHDSR. Përveç kësaj, për faktin se nuk 
kanë qasje në kompjuter dhe internet, si dhe për 
shkak të nivelit të ulët të shkrim-leximit digjital, në 
shumicën e rasteve nuk kanë mundur të kërkojnë 
informacion në internet.

“Mjekët nuk dëshirojnë t’i dëgjojnë romet, 
bile edhe nëse kanë dokumente për kujdes të 
detyrueshëm shëndetësor”
- Një rome e re

 F.Gjetjet krysore

I. Kërkimi i informacionit dhe aksesi ndaj 
informacionit mbi shëndetin dhe të drejtat 
seksuale dhe riprodhuese
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Për sa i përket mënyrës se si të rinjtë janë informuar 
për edukimin gjithëpërfshirës seksual (EGJS), arsimi 
formal ra nga burimi i tretë më i zakonshëm 
i informacionit para pandemisë në burimin e 
gjashtë më të zakonshëm të informacionit gjatë 
pandemisë. Interneti ishte burimi më i përdorur i  
informacionit për EGJS para dhe gjatë pandemisë 
(anketimi i kryer nga “Koalicioni Margjinat” për të 
drejtat e njeriut të komuniteteve të margjinalizuara 
gjatë Kovid-19).

Në mesin e të rinjve ekziston një kuptim implicit se 
janë shkollat/universitetet ato që duhet të ofrojnë 
trajnime/ligjërata në lidhje me EGJS (anketimi i kryer 
nga “Koalicioni Margjinat” për të drejtat e njeriut 
të komuniteteve të margjinalizuara gjatë Kovid-19).

Profesionistët/nëpunësit në fushën e shëndetësisë 
dhe arsimit janë të bindur se për shkak të masave të 
marra nga qeveria për parandalimin e përhapjes së 
Kovid-19, të gjitha burimet e informacionit për SHSR 
që janë normalisht të disponueshme për të rinjtë 
(p.sh. shkolla, shoqëria, qendrat rinore, qendrat 
shëndetësore, etj.) – përveç internetit – nuk ishin 
të disponueshëm gjatë pandemisë. Për rrjedhojë, 
të rinjtë duhej ta kompensonin këtë mangësi duke 
kërkuar në internet.

“Prandaj mendojmë se ky lloj edukimi (p.sh. 
edukimi seksual) duhet të lidhet me institucionet 
dhe shkollën, në mënyrë që nxënësit të kenë 
informacionin e nevojshëm për SHDSR e tyre”.
 
- Byroja për Zhvillimin e Arsimit, Ministria e Arsimit
 

1.2 Rekomandimet kryesore për 
qasjen deri te informacionet për 
SHDSR që kanë ekzistuar edhe para 
pandemisë

1.2.1. Rekomandime kulturore dhe 
sistematike

Disa pengesa në lidhje me nevojën për informacion 
mbi SHDSR ekzistonin edhe përpara pandemisë 
Kovid-19, siç u theksuan nga të rinjtë dhe palët e 
interesuara gjatë diskutimeve cilësore në fokus 
grupe dhe intervistave të thelluara.

Ekziston një mungesë thelbësore ndërgjegjësimi, 
keqkuptimi dhe konfuzioni rreth asaj se çfarë 
nënkuptohet me SHDSR në përgjithësi. Kjo situatë 
duket se zgjatet nga mungesa e çështjeve që  
lidhen me SHDSR në kurrikulën formale shkollore, 
e cila indirekt kontribuon në ruajtjen e stereotipave 

kulturore dhe tabuve për SHDSR dhe shërbimet e 
lidhura me to.

Palët e interesuara profesionale deklaruan se 
mungesa e vëmendjes ndaj çështjeve të SHDSR në 
mjedisin arsimor është në kundërshtim me nevojat 
reale të të rinjve:

“Informacioni i përgjithshëm për SHDSR është 
gjithmonë i rëndësishëm, pavarësisht nga 
pandemia, sepse të rinjtë kanë nevojë për 
informacion dhe këshilla të përshtatshme ndërsa 
rriten dhe zbulojnë trupat e tyre, nevojat dhe 
preferencat seksuale”.
- Ekspert i arsimit 

“Nëse kemi të rinj të shëndetshëm, me një shkallë 
të lartë njohurish për shëndetin e tyre riprodhues, 
mund të flasim për një shtet të shëndetshëm”.
- Përfaqësues i Ministrisë së Arsimit 

Pyetja e ekspertëve për informacione mbi SHDSR 
konsiderohet një temë tabu dhe sjell stigmatizim 
serioz, prandaj të rinjtë kërkojnë informacion 
jashtë sferës profesionale (për shembull, ata u 
drejtohen miqve të ngushtë, një anëtari të familjes 
ose kërkojnë në internet). Kjo shpesh rezulton 
në mbështetjen në informacionin në formën e 
njohurive të fituara nga përvoja dhe jo në mënyrë 
shkencore.

“Ne do t'u thoshim nënave, sepse ato tashmë kanë 
përjetuar të njëjtën gjë”. - Një rom i ri, Cërnik

“Nëse i thoni një 60-vjeçari se fëmija juaj do të 
mësojë për shëndetin seksual, bota e tyre do të 
shkatërrohet”. - Një i ri, Shkup

Informacioni për dhunën seksuale dhe dhunën me 
bazë gjinore ka qenë gjithmonë i kufizuar për sa i 
përket disponueshmërisë dhe i paplotë, dhe nuk ka 
mbështetje dhe mbrojtje të mjaftueshme në kohë 
nga institucionet dhe policia. Përveç kësaj, shumë 
pak të rinj e dinë se ku të drejtohen për t'u mbrojtur 
nga dhuna seksuale dhe me bazë gjinore dhe nga 
dhuna në familje. Madje, ata besojnë se autoritetet 
dhe institucionet kyçe nuk janë të përkushtuara për 
t'u marrë me këtë problem.

Për sa i përket SHSR, në përgjithësi, mungesa e 
sigurimit shëndetësor për gratë rome, e kombinuar 
me mungesën e shërbimeve të mjaftueshme 
gjinekologjike, ka qenë gjithmonë një pengesë 
e madhe për shëndetin dhe mirëqenien e tyre të 
përgjithshme.

Të rinjtë, veçanërisht nëse kërkojnë mbështetje 
psikologjike, janë qartë të stigmatizuar.
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“Nevojitet më shumë edukim dhe destigmatizim 
i SHSR, si dhe hapje më e madhe ndaj shëndetit 
mendor, këshillim dhe normalizim të punës me 
psikologët.” - Ekspert, psikolog 

Sidomos në komunitetin rom, itë rinjtë nuk janë 
të gatshëm të diskutojnë për çështjet lidhur me 
SHSR me prindërit ose partnerët e tyre për shkak 
të patriarkatit të tyre. Prandaj, në diskutimet 
në fokus grupe, pjesëmarrësit romë madje 
hezitonin të diskutonin çështje të tilla kur ishin 
me bashkëmoshatarë nga i njëjti komunitet. Për 
këto arsye, gratë rome preferojnë të informohen 
për çështje të tilla duke folur me miq ose të afërm 
shumë të ngushtë (gratë), dhe biseda të tilla 
zakonisht kufizohen në disa aspekte që lidhen 
me kontracepsionin, planifikimin familjar dhe 
menstruacionet. Në këtë kontekst, duket se gratë 
rome – si gratë ashtu edhe vajza – pranojnë se 
çështjet që lidhen me SHSR nuk duhet të jenë 
çështje publike.

Anëtarët e komunitetit LGBT, pothuajse nuk i 
besojnë sistemit dhe më konkretisht policisë. Për 
shkak të mënyrës se si trajtohen nga popullata 
e përgjithshme, ata kanë humbur besimin te 
policia, qeveria, politikanët dhe publiku i gjerë 
në përgjithësi. Në këtë kontekst, ata mendojnë 
se nevojat e tyre specifike kanë qenë gjithmonë 
tërësisht të neglizhuar dhe ka një ndjenjë të fortë 
se si komunitet janë përdorur për të fituar pikë 
politike nga politikanët.

Më në fund, te ata ekziston njohuri e veçantë  
për atë se: 

• • ndihen të padukshëm, dhe në disa raste edhe të 
përdorur për qëllime politike, ose kanë ndjenjën se 
nuk konsiderohen si njerëz, gjë që cenon të drejtat 
e tyre themelore;
“Është e nevojshme që heteroseksualët të luftojnë 
për të drejtat e komunitetit LGBT, sepse ata 
tashmë kanë të drejta. Ata mund të lëvizin lirshëm 
në rrugë me partnerët e tyre dhe për të shijuar 
seksualitetin, dhe mendoj se ata duhet të na 
ndihmojnë. Kur ne nuk kemi liri, askush nuk ka liri; 
të gjithë duhet të jemi në gjendje ta shijojmë atë” 
- Person LGBT

• • ata nuk e kanë idenë se ku të drejtohen për 
mbrojtjen e të drejtave të tyre themelore; dhe

“Unë nuk njoh një person në komunitet që do të 
shkonte në polici.” - Person LGBT

• •  ka diskriminim serioz ndaj komunitetit LGBT nga e 
punëtorëve shëndetësorë. Ekziston një besim i fortë 
se punëtorët shëndetësorë nuk i trajtojnë ata në 
mënyrë të barabartë, sepse ata besojnë se gjithçka 
që u ndodh personave LGBT (përfshirë çështjet 
e shëndetit seksual) është “rezultat i të qenit 
homoseksual”. Përveç kësaj, duket se personat LGBT 
janë mësuar të mos marrin kujdesin adekuat dhe 
mjekimin e nevojshëm, dhe në fund ia atribuojnë 
këtë një problemi të përgjithshëm sistemik.

“Është e qartë se sistemi është në rrëmujë.”.
- Person LGBT

1.2.2. Keqkuptime nga periudha para 
pandemisë të shkaktuar nga Kovid-19 

Përveç barrierave të mësipërme kulturore dhe 
strukturore, ekzistojnë edhe keqkuptime të thella 
në lidhje me çështjet e SHDSR, të cilat datojnë 
gjithashtu që nga periudha para pandemisë, në 
lidhje me: 

• • fakti që të rinjtë i konsiderojnë çështjet dhe 
problemet që lidhen me SHDSR si një lloj sëmundjeje 
(që lidhet sërish me mungesën e ndonjë edukimi 
formal seksual); dhe

• •  bindja e pjesëtarëve të komunitetit rom se nëse 
bëhen ndërhyrje mjekësore në “proceset natyrore”, 
ka të bëjë me “dashuri” të pamjaftueshme. Prandaj, 
përdorimi i çdo forme kontracepsioni konsiderohet 
“i keq” dhe një shenjë se një person nuk do fëmijë 
ose nuk i do fëmijët e tij, duke nënkuptuar kështu se 
kushdo që përdor kontracepsion është një “person 
i keq”.

“Nuk mendoj se duhet të marr pilula të tilla, sepse 
i dua fëmijët e mi”. 
-  Një rome e re

Kjo mund të ndikojë edhe në motivimin e tyre për 
të shkuar te gjinekologu për një ekzaminim të 
përgjithshëm gjinekologjik (PAP test, mamografi 
etj.). Në këtë kontekst, zyrtarë dhe përfaqësues 
të organizatave të shoqërisë civile pohuan se 
të kuptuarit e tillë padyshim do të rezultojnë në 
vetëbesim të pamjaftueshëm kur duhet të kërkojnë 
mbështetje në rrethet më të afërta (përfshirë mjekët 
e familjes), kështu që rrezikojnë të ekspozohen ndaj 
informacioneve të rreme në Internet.
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1.3. Ndikimi i pandemisë të 
shkaktuar nga Kovid-19 në kërkimin 
e informacionit dhe aksesin në 
informacion mbi temat e SHDSR 

1.3.1 Kërkimi i informacioneve dhe nevojave 
për SHDSR gjatë pandemisë

Ndryshime në nevojat e përgjithshme nga 
informacionet

Ndër të gjitha grupet e synuara të të rinjve gjatë 
diskutimeve, mbizotëronte një ndjenjë se nevojat e 
përgjithshme për informacion në lidhje me SHDSR 
nuk kanë ndryshuar në mënyrë drastike për shkak 
të pandemisë – një pikëpamje e ndarë nga palët e 
interesuara në intervistat me ekspertët.

Për më tepër, pyetjet dhe nevojat e përgjithshme 
në lidhje me SHSR duket se kanë humbur edhe më 
shumë rëndësi gjatë pandemisë, gjë që kontribuoi 
në njëfarë motivimi edhe më pak për të kërkuar 
informacion për shkak të mungesës së kontaktit 
social dhe faktit që ata ishin të izoluar në shtëpi. 
Kështu, ka një tendencë të qartë - si në popullatën 
e re të përgjithshme ashtu edhe në mesin e njerëzve 
në situata të cenueshme - për t'u preokupuar me 
çështje të tjera më të rëndësishme sesa kërkimi i 
informacionit ose shërbimeve në lidhje me SHDSR, 
siç tregohet nga të dhënat se 44% e të rinjve dhe 
43% e njerëzve në situata të pambrojtura shprehën 
këtë qëndrim. Shumica e të rinjve me këtë qëndrim 
ishin të rinj romë (50%), të cilët përmendën në 
diskutimet në grupet e synuara se gjatë pandemisë 
shqetësimi i tyre kryesor ishte mbrojtja nga virusi.

"Gjatë pandemisë me Kovid-19, unë isha i preokupuar me çështje të tjera, më të 
rëndësishme sesa kërkimi i informacionit ose shërbimeve për SHDSR"
 (% e atyre që e kanë përmendur)

Popullata e përgjithshme 
 e të rinjve

Të rinjtë në kushte të 
cenueshme 44 26 15 15

43 16 25 16

  Pajtohem      Nuk pajtohem      As pajtohem, as nuk pajtohem      Nuk e di

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Pavarësisht gjetjes së mësipërme, duket se për shkak 
se kishin më shumë kohë për veten e tyre, të rinjtë 
reflektuan mbi perceptimin ekzistues se çështjet 
lidhur me SHSR kishin të bënin me sëmundjen dhe 
e rishqyrtuan qëndrimin për të kuptuar se çfarë 

përfitimesh mund të merrnin në drejtim të jetës 
së tyre personale seksuale. Prandaj, hulumtimi i 
ndërveprimeve sociale dhe intime gjatë pandemisë 
u ka dhënë disa të rinjve mundësinë për të zbuluar 
gjëra të reja që lidhen me SHSR. 
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"Gjatë pandemisë me Kovid-19 nuk e dija ku të kërkoj informacion për shndetin seksual, 
seksualitetin ose lidhjet"  (%  e atyre që e kanë përmendur)

Të rinjtë në situata të 
cenueshme

Popullata e re e përgjithshme 24 43 18 16

11 55 11 23

  Pajtohem      Nuk pajtohem      As pajtohem, as nuk pajtohem      Nuk e di

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Njohja e burimeve të informacionit

Ka pak dëshmi që të rinjtë që kishin nevojë për 
informacion në lidhje me SHDSR nuk dinin ku ta 
gjenin atë gjatë pandemisë. Të rinjtë romë janë i 

vetmi grup që zakonisht nuk e dinë këtë: 38% e të 
anketuarve nga ky komunitet kanë raportuar se janë 
përballur me këtë problem gjatë pandemisë.
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Kërkimi i informacionit për SHSR gjatë kohës së pandemisë me Kovid-19 ((% e atyre që e kanë 
kërkuar informacionin

 Të rinjtë në situata të cenueshme      Popullata e përgjithshme e të rinjve

Shëndeti mendor dhe mirëqenia psikologjike

Shëndeti gjinekologjik (hormonal, menstruacioni, 
infeksionet)

5 15 25 350 10 20 30 40%

Seksualiteti ose marrëdhëniet intime

Kontracepsioni (mënyrat  se si pengohet lindja), ku 
merr pjesë edhe kontracepsioni për rastet urgjente

Infektimet seksualisht të transmetueshme si HIV, 
sifiliz, hepatit etj.

Praktikimi i seksit të sigurt

Fertilitet/infertilitet

Shtatzënia, lindja dhe kujdesi postanatal

Planifikimi ose vendimi për të pasë fëmijë

Orientimi seksual, identiteti gjinor, shprehja 
gjinore

Ndërprerja e shtatzënisë/abortimi

Dhuna me bazë gjinore dhe/ose dhuna seksuale

Sekstimi ose online përvoja seksuale

Dhuna në familje ose dhuna nga partneri intim

Terapia hormonale për vërtetimin e gjinisë/
terapia për vërtetimin e gjinisë

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Kërkimi i informacioneve sipas temës

Ndryshe nga popullata e përgjithshme e të rinjve, 
të rinjtë në situata të cenueshme kishin më shumë 
gjasa të kërkonin informacion mbi çështjet e lidhura 
me SHDSR gjatë pandemisë: nënat e reja (80%) dhe 
personat LGBT (77%) kërkuan informacion për të 
paktën një temë.

Është e qartë se shëndeti mendor dhe mirëqenia 
psikologjike, si dhe informacioni i përgjithshëm 
gjinekologjik, janë dy fushat me rëndësi më të 
madhe për të gjitha kategoritë e të rinjve. Të rinjtë 
në situata të cenueshme kërkonin informacion për 
marrëdhëniet (seksuale ose intime), për infeksionet 
seksualisht të transmetueshme (IST) dhe, më 
konkretisht, për shtatzëninë.
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Nënat e reja kërkuan veçanërisht informacion  
për shtatzëninë (përfshirë ndërprerjen e 

shtatzënisë) dhe planifikimin familjar. 

  Ndërprerja e shtatzënisë/abortimi

  Shtatzënia, lindja dhe kujdesi postnatal

0 30105 15 25 35 45 5520 40 50 60%

  Planifikimi ose vendimi për të pasë fëmijë

Kërkimi i informacionit për SHSR gjatë pandemisë me Kovid-19  (% e atyre që kanë 
kërkuar infoemacion)

  Nëna të reja      Të rinjtë nga komuniteti LGTB     Romë të rinj      Të rinjtë në zona r

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)
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  Sekstimi ose online përvoja seksuale

 Shëndeti mendor dhe mirëqenia psikologjike

  Marrëdhënie seksuale ose intime

0

0

5 10 15

105 15 25 35 45

20

20

25

30

30

40

35

50

%

%

  Orientimi seksual, identiteti gjinor, 
shprehja gjinore

  Shëndeti gjinekologjik 
(hormonal, menstrual, infektimet)

  Infektime seksualisht të transmetueshme - 
si HIV, sifiliz, hepatit etj.

 Dhunë me bazë gjinore dhe/ose dhunë 
seksuale

Kërkimi i informacionit për SHSR gjatë pandemisë me Kovid-19 (% e atyre që kanë kërkuar 
informacione)

  Nëna të reja      Të rinjtë nga komuniteti LGTB     Romë të rinj      Të rinjtë në zona rurale

Kërkimi i informacionit për SHSR gjatë pandemisë me Kovid-19 (% e atyre që kanë kërkuar 
informacione)

  Nëna të reja      Të rinjtë nga komuniteti LGTB     Romë të rinj      Të rinjtë në zona rurale

Gjatë pandemisë, personat LGBT ishin veçanërisht 
të prirë të kërkonin informacion rreth sekstingut, 
përvojave seksuale në internet, marrëdhënieve 

seksuale dhe intime dhe IST-ve, duke reflektuar 
interesin e madh që komuniteti LGBT tregon për 
tema të tilla.

Gjithashtu, personat LGBT janë një grup i 
cënueshëm që ka kërkuar më shumë informacione 

për shëndetin mendor dhe mirëqenien psikologjike 
gjatë pandemisë. 

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)
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Kërkimi i informacionit për SHSR gjatë pandemisë me Kovid-19 - (% e atyre që kanë 
kërkuar informacione) 

 Të rinjtë në situata të cenueshme      Popullata e përgjithshme e të rinjve

Rritja e urgjencës së nevojës për informacione tek të 
rinjtë në situata të cënueshme

Siç u përmend tashmë, pandemia duket se u 
ka dhënë të rinjve mundësinë të mendojnë më 
shumë për çështjet e SHSR, siç thanë disa prej tyre 
në diskutimet e grupeve të fokusit. Gjetjet nga 

hulumtimi sasior për të rinjtë sugjerojnë se nevoja 
për informacion e të rinjve në situata të cënueshme 
gjatë pandemisë ka të ngjarë të jetë rritur në 
krahasim me popullatën e përgjithshme të të rinjve 
– ndoshta e nxitur nga vështirësitë më të mëdha që 
ata hasën në marrjen e informacionit në të kaluarën.

 Shëndeti mendor dhe mirëqenia psikologjike

  Shëndeti gjinekologjik (hormonal, 
menstruacioni, infektimet)

  Marrëdhëniet seksuale ose intime

  Fertiliteti/infertiliteti

  Shtatzënia, lindja dhe kujdesi postnatal

  Praktikimi i seksit të sigurt

  Kontracepsioni (mënyra se si pengohet lindja, ku merr 
pjesë edhe kontracepsioni për rastet emergjente)

  Infektime seksualisht të transmetueshme - si 
HIV, sifiliz, hepatit etj.

  Planifikimi ose vendimi për të pasë fëmijë

  Orientimi seksual, identiteti gjinor, 
shprehja gjinore

 Dhuna me bazë gjinore dhe/ose dhuna seksuale

  Ndërprerja e shtatzënisë/abortimi

 Dhuna në familje ose dhuna nga partneri intim

  Sekstimi ose online përvojat seksuale

  Terapia hormonale për vërtetimin e gjinisë/
terapia pçër vërtetimin e gjinisë

0 5 10 15 20 25 30 35%

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)



22

0 105 15 25 35 4520 30 40 50%

Konkretisht, një nevojë e shtuar për informacion 
mbi SHDSR u pa më qartë tek nënat e reja, ku 
çështjet e lidhura me shtatzëninë ishin më të 
rëndësishme për to, dhe tek personat LGBT, ku 

kishte një nevojë të shtuar për informacion në  
lidhje me shëndetin mendor dhe mirëqenien 
psikologjike.

1.3.2 Nevoja të reja nga informacione gjatë 
pandemisë së shkaktuar nga Kovid-19 

Nga diskutimet në grupet e synuara nuk u zbuluan 
nevojat për informacione mbi tema të reja si 
pasojë e pandemisë. Por nevoja për të kuptuar se 
si Kovid-19 ndikon në çështjet e SHSR (veçanërisht 
në lidhje me shëndetin riprodhues dhe shëndetin e 
grave shtatzëna dhe fetusit ose fetusit të tyre) bie 
në sy si një nevojë e re për informacion; dhe në të 
vërtetë, duket se ka zgjeruar hapjen e të rinjve për 
të marrë parasysh rëndësinë e informacionit të SHSR 
në përgjithësi.

Diskutimet cilësore në grupet e synuara zbuluan 
gjithashtu një nevojë të re për informacion se ku të 
rinjtë mund të kenë akses të kujdesit shëndetësor 
të sigurt dhe shërbimeve SHDSR (p.sh. ekzaminimet 
gjinekologjike, lindja e fëmijëve, këshillimi 
psikologjik, farmacitë e hapura, si dhe konsultimet 
psikologjike). Prandaj, me kufizimin e vizitave 
fizike në qendrat shëndetësore, në thelb është 
ngritur vetëdija për nevojën e disponueshmërisë së 
informacionit për çdo temë me interes në fushën 
e SHSR.

Zbulimi i këtillë u konfirmua nga një përfaqësues 
i Ministrisë së Shëndetësisë, i cili deklaroi se 
pandemia, në fakt, ka tërhequr vëmendjen për 
çështjet që lidhen me shëndetin, ka kontribuar në 
rritjen e ndërgjegjësimit për çështjet që lidhen me 

shëndetin personal tek të rinjtë dhe në adoptimin 
e zakoneve të reja të mira për shëndetin e tyre. 
Në këtë kontekst, motivimi për të hulumtuar 
(për shembull, në internet), për të debatuar 
dhe diskutuar tema që lidhen me SHSR mund  
ztë konsiderohet një efekt anësor pozitiv i Kovid-19. 
Pra, për shkak të pandemisë dhe “kërcënimeve”  
nga virusi Kovid-19, kanë dalë në plan të parë 
pyetjet themelore nëse duhet bërë seks dhe si/me 
çfarë mbrojtjeje. 

1.3.3 Kanalet e informimit për SHSR gjatë 
pandemisë së shkaktuar nga Kovid-19

Ndryshimi në modelet e përdorimit të kanaleve  
të informacionit

Për sa i përket kanaleve që popullata e re e 
përgjithshme përdorte për t’u informuar rreth 
çështjeve të SHSR, ka një rritje të ndjeshme të 
varësisë së tyre nga faqet e internetit, blogjet dhe 
aplikacionet, por edhe nga anëtarët e familjes. Nga 
reagimet e këtyre të rinjve gjatë diskutimeve në 
fokus grupe, u pa më tej se kërkimet në internet 
u drejtoheshin kryesisht burimeve të besueshme 
ndërkombëtare, siç është faqja e internetit e 
Organizatës Botërore të Shëndetësisë, për shkak 
të mungesës së informacionit përkatës në faqet 
zyrtare të qeverisë dhe informacioneve konfuze të 
disponueshme në mediat sociale.

  Shtatzënia, lindja dhe kujdesi postnatal

 Shëndeti mendor dhe mirëqenia psikologjike

Informacione për SHSR të cilat janë bërë URGJENTE gjatë pandemisë me Kovid-19 (% e 
atyre që e kanë përmendur)

  Nëna të reja      Të rinjtë nga komuniteti LGTB     Romë të rinj      Të rinjtë në zona rurale

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)
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Information channels for SRH before and during the Covid-19 pandemic 
- popullata e re e përgjithshme (% e atyre që e përmendin)

  Gjatë  pandemise   Para pandemisë

Ueb faqe, bllogje, aplikacione

Prindër/vëllezërit dhe motrat/anëtarët e familjes

Farmacistë

Psikologë/këshilltarë

Organizatat ndërkombëtare (p.sh. OSHB, IPPF etj)

Ligjërata dhe sesione për edukimin seksual

Organizata nga komuniteti lokal/organizata nga 
qendrat rinore

Punëtorët shëndetësorë nga komuniteti / 
ndërmjetësuesit shëndetësorë

Video të shkurta lidhur me SHSR

Miqtë ose moshatarët

Qendra shëndetësore, klinika ose spitali, klinika 
në komunitet

TV/radio

Arsimtarët, profesorët ose këshilltarët shkollor/
infermieret

Punëtorët shëndetësorë, si mjekët ose infermieret

Mediat sociale

OJQ

0 105 15 25 35 45 55 65 7520 30 40 50 60 70 80%

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)
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Në të kundërt, tek të rinjtë në situata të cenueshme, 
ndryshimi më i madh ndodhi në drejtim të 
mbështetjes më të madhe në videot e shkurtra 
që lidhen me çështjet e SHSR, gjë që e thekson 
më tej rritjen e interesit për çështjet e SHSR që ka 
shkaktuar pandemia tek këta të rinj. Së bashku me 

përdorimin e madh të mediave sociale dhe faqeve 
të internetit si para dhe gjatë pandemisë, kjo 
është një mbështetje e mëtejshme për potencialin 
e teknologjisë për të shpërndarë informacion në 
lidhje me SHSR në të gjitha fushat.

Video të shkurta lidhur me SHSR

Mediat sociale

Famacistët

Punëtorët shëndetësor, si mjekët ose infermieret

Punëtorët shëndetësor nga komuniteti / 
ndërmjetësuesit shëndetësor

Organizata nga komuniteti lokal / 
organizata nga qendra rinore

Miq ose bashkëmoshatarë

Arsimtarë, profesorë ose këshilltarë
 shkollor/infermiere

Ligjërata dhe sesione për edukimin seksual

Organizata ndërkombëtare (p.sh. OBSH, IPPF, etj.)

Qendër shëndetësore, klinikë ose spital, 
klinikë në komunitet

Ueb faqe, bllogje, aplikacione

OJQ

Prindër/vëllezër dhe motra/anëtarë të familjes

Psikologë/këshilltarë

TV/radio

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)
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Information channels for SRH before and during the Covid-19 pandemic 
- Të rinjtë në situata të cenueshme (% e atyre që e përmendin)

  Gjatë  pandemise   Para pandemisë
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Analiza e kanaleve të informacionit të përdorura 
gjatë pandemisë, bazuar në një studim sasior të 
të rinjve, tregon më tej dallimet në rëndësinë e 
kanaleve të ndryshme midis grupeve të të rinjve. 
Në veçanti, një pjesë e madhe e të rinjve LGBT  
dek la ruan  se  mbështe ten  në  mënyrë  të 
konsiderueshme në faqet e internetit dhe 
organizatat e shoqërisë civile (gjë që u deklarua 
edhe nga një pjesë e madhe e të rinjve romë). 

Të rinjtë romë janë veçanërisht të prirë të përdorin 
kanalet e mbështetjes së komunitetit (punonjësit/
ndërmjetësuesit shëndetësorë dhe klinikat 
në komunitet), si dhe farmacitë, familjen dhe 
bashkëmoshatarët. Kjo është një shenjë e qartë – 
edhe pse nuk u deklarua hapur në diskutimet gjatë 
fokus grupeve – se në mesin e të rinjve romë ka 
vërtet nevojë për informacion për SHSR nga kanale 
të ndryshme.

OJQ

Ueb faqe, bllogje, aplikacione

Punëtorë shëndetësorë, si mjekët ose infermieret

Famacistët

Punëtorë shëndetësorë / ndërmjetësues 
shëndetësorë

Miqtë ose bashkëmoshatarët

Qendër shëndetësore, klinikë ose spital, klinikë 
në komunitet

Prindërit/vëllezërit dhe motrat/anëtarë të familjes

Information channels for SRH before and during the Covid-19 pandemic 
- Të rinjtë në situata të cenueshme (% e atyre që e përmendin)

  Nëna të reja      Të rinjtë nga komuniteti LGTB     Romë të rinj      Të rinjtë në zona rurale

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)
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Ueb faqe, bllogje, aplikacione

Punëtorë shëndetësorë, si mjek ose infermiere

Mediat sociale

Miq ose bashkëmoshatarë

Qendrë shëndetësore, klinikë ose spital, klinikë 
në komunitet

Organizata ndërkombëtare (p.sh. OBSH, IPPF etj.)

Prindërit/vëllezërit dhe motrat/anëtarët e familjes

Famacistë

OJQ

Punëtorë shëndetësorë nga komuniteti / 
ndërmjetësues shëndetësorë

Organizata nga komuniteti lokal /organizata 
nga qendrat rinore

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Informatat kthyese nga diskutimet në fokus grupe 
gjithashtu theksuan dhe konfirmuan rëndësinë 
e kanaleve të ndryshme në grupe të ndryshme 
rinore në situata të cenueshme. Personat LGBT 
mbështeten shumë, veçanërisht gjatë pandemisë, në 
organizatat e shoqërisë civile që ofrojnë shërbime 
dhe informacione (programe trajnimi, shtëpi të 
sigurta për të mbijetuarit e dhunës seksuale dhe 
me bazë gjinore, etj.). Të anketuarit në këtë drejtim 
nënvizuan faktin se organizatat e shoqërisë civile jo 
vetëm që qëndruan të hapura gjatë pandemisë, por 
edhe i transferuan shërbimet e tyre në platformat 
online, duke i bërë ato lehtësisht të aksesueshme 
për të rinjtë.

Gratë shtatzëna dhe nënat e reja, që kishin nevojë 
për informacione për çështje gjinekologjike 
apo për të porsalindurit, shtuan përdorimin e 
internetit dhe platformave apo aplikacioneve 
online (e-gjinekologu), pasi nuk mund të shkonin 
në qendrat shëndetësore për kontroll dhe telefonat 
ishin të zënë. U vu re se kjo vlen edhe për gratë 
rome me akses në internet, duke sugjeruar se 
nëse atyre do t'u jepej akses në internet, ka të 
ngjarë të ishte më e lehtë për to të informoheshin. 

Nga ana tjetër, gratë rome në zonat rurale që 
kërkuan informacion në internet thanë se hasnin 
vështirësi për shkak të mungesës së aksesit në 
internet, kështu që mbështeteshin më shumë te 
familja, miqtë, bashkëmoshatarët dhe anëtarët më 
të vjetër të komunitetit.

Kanalet me rëndësi të madhe gjatë pandemisë së 
shkaktuar nga Kovid-19

Informatat kthyese nga të anketuarit që morën 
pjesë në studimin sasior të të rinjve konfirmuan se  
të rinjtë në situata të cenueshme mbështeteshin 
më shumë në një gamë më të gjerë kanalesh 
krahasuar me periudhën para pandemisë. Kjo është 
një tjetër shenjë se ndërgjegjësimi për rëndësinë 
e informacionit për SHSR tek këta të rinj është 
rritur. Fakti më i habitshëm është se, krahasuar me 
popullatën e përgjithshme të të rinjve, të rinjtë në 
situata të cenueshme qartazi mbështeten më shumë 
tek punonjësit e besuar shëndetësorë, mediat 
sociale, organizatat e shoqërisë civile, punonjësit 
e shëndetësisë në komunitet dhe organizatat e 
komunitetit lokal.

Kanalet në të cilat të rinjtë janë mbësjtetur MË SHUMË gjatë pandemisë me Kovid-19 
- ata që paraprakisht e kanë përdorur çdo kanal (% e atyre që e kanë përmendur)

 Të rinjtë në situata të cenueshme      Popullata e re përgjithshme

0 30105 15 25 35 45 5520 40 50 60%
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Informatat kthyese nga diskutimet e fokus grupeve 
konfirmuan më tej se, megjithëse disa kanale nuk 
u përdorën për herë të parë, rëndësia e tyre u rrit, 
p.sh.:  

••  popullata e re e përgjithshme mbështetej më 
së shumti në burime të verifikuara të internetit, si 
Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe specialistë 
apo ekspertë të fushave përkatëse;

•• gratë shtatzëna dhe nënat e reja për më të 
rëndësishëm i konsideronin gjinekologët personalë 
dhe grupet në Facebook, si dhe faqet që lidhin 
nënat dhe gratë shtatzëna, si dhe portalet online që 
lidhin gratë shtatzëna me punëtorët shëndetësorë 
(për shembull, e-gjinekologu ); dhe

•• komuniteti LGBT i ka dhënë më shumë rëndësi 
kanaleve të mediave sociale (duke reflektuar 
një nevojë të dëshpëruar për informacion) dhe 
organizatave të shoqërisë civile në përpjekje 
për ta distancuar më tej atë nga institucionet 
zyrtare përgjegjëse për ofrimin e mbështetjes dhe 
informacionit për SHDSR.

Kufizimet e kanaleve për informim dhe 
vështirësitë në qasjen deri te informacionet
 e kërkuara

Nevoja e shtuar për informacion mbi çështjet 
e lidhura me SHSR, e cila vërehej tek të rinjtë në 
situata të cenueshme, u plotësua, por me vështirësi 
në aksesin e informacionit të kërkuar, në të gjitha 
kanalet (diametralisht e kundërta me popullatën e 
re të përgjithshme), e cila u përjetua veçanërisht. 
nga të rinjtë romë. 
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Punëtorë shëndetësorë, si mjek ose infermiere

Qendrë shëndetësore, klinikë ose spital, 
klinikë në komunitet

Mediat sociale

Arsimtarë, profesorë ose këshilltarë
 shkollor/infermiere

Ueb faqe, bllogje, aplikacione

Ligjërata dhe sesione për edukimin seksual

Prindërit/vëllezërit dhe motrat/anëtarët e familjes

Miq ose bashkëmoshatarë

Punëtorë shëndetësorë nga komuniteti / 
ndërmjetësues shëndetësorë

Video të shkurta lidhur me SHSR

Psikologë/këshilltarë

Organizata nga komuniteti lokal /
organizata nga qendrat rinore

TV/radio

Famacistë

QJQ

International organizations (e.g. WHO, IPPF, etc.)

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Channels from which it is impossible or difficult to obtain the required information
- those previously using each channels (% e atyre që e përmendin)

 Të rinjtë në situata të cenueshme      Popullata e re përgjithshme
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Për më tepër, gjatë diskutimeve cilësore në fokus 
grupet, u zbuluan probleme specifike me të cilat 
përballen grupe të ndryshme të rinjsh në lidhje me 
kanalet që ofrojnë informacion mbi SHDSR. 

Personat nga komuniteti LGBT iu referuan 
veçanërisht vështirësive në gjetjen e informacionit 
për këshillimin psikologjik, duke shprehur fuqishëm 
ndjenjën se nevoja e tyre e shtuar për mbështetje 
psikologjike dhe këshillim gjatë shtetrrethimit nuk 
u plotësua. 

“Nuk vërejta ndonjë ndryshim sepse nuk kisha as 
akses në ato shërbime më parë”.
- person LGBT

Ndërsa probleme të tilla ekzistonin edhe para 
pandemisë, anëtarët e komunitetit LGBT janë të 
bindur se pandemia ka shkaktuar kufizime shtesë, 
duke i bërë kanalet dhe shërbimet tashmë të pakta 
edhe më pak të aksesueshme, duke i bërë ata edhe 
më të shqetësuar për shëndetin e tyre mendor dhe 
të ekspozuar ndaj një rreziku më të madh sjellja 
e lajmeve të këqija, vendimet personale (p.sh. 
praktikimi i seksit të pasigurt). Në këtë drejtim, si 
aspekt tjetër negativ i pandemisë, u përmend edhe 
humbja e qasjes në institucionet dhe punëtorët 
shëndetësorë që ofrojnë shërbime në fushën e SHSR.

Për më tepër, pjesëmarrësit që i përkasin grupeve 
të cenueshme gjatë diskutimeve në fokus grupe 
shprehën kufizimet specifike të mëposhtme në 
lidhje me aftësinë e tyre për të hyrë në kanalet e 
informacionit të lidhura me SHSR, veçanërisht në 
fillim të pandemisë: 

• • qendrat shëndetësore në komunitetin lokal ishin 
të mbipopulluara me pacientë të infektuar me 
Kovid-19 dhe nuk kishin hapësirë për pacientë të 
tjerë;

• • nuk mund të bënin konsulta telefonike me 
punëtorët shëndetësorë, të cilët nuk ishin lehtësisht 
të aksesueshëm për faktin se ishin të zënë me 
pacientë të infektuar me Kovid-19; 

• • nuk kishte informacion të mjaftueshëm për 
ekzistencën e ekipeve mobile të ofruesve të 
shërbimeve shëndetësore pranë komunitetit rom; 
dhe 

• • nuk kishte informacion të mjaftueshëm për 
shërbimet e ofruara gjatë pandemisë për gratë, 
gratë shtatzëna dhe nënat e reja. 

Sipas ekspertëve, palë të interesit, komunitetet 
e romëve dhe personave LGBT u përballën me 

pengesat më të mëdha – si para ashtu edhe 
gjatë pandemisë – për sa i përket ofrimit të 
informacionit cilësor, që ishte edhe për shkak të 
margjinalizimit të tyre (ekspert – psikolog). Më 
tej, autoritetet shëndetësore treguan mungesën 
e mjekëve gjinekologë në vend, pasi informacioni 
dhe shërbimet e kufizuara dolën edhe më shumë 
në plan të parë gjatë pandemisë. Lidhur me këtë 
u vu në dukje edhe një problem sistemik: disa 
gjinekologë paguhen nga shteti, e të tjerë privatë 
(të vetëpunësuar), kështu që mjekët privatë 
vendosin vetë nëse do ta hapin ordinancën dhe nëse 
do të nënshkruajnë kontratë me. Fondin për Sigurim 
Shëndetësor.

Reagime pozitive në kanale

Në lidhje me mënyrën sesi kanalet e ndryshme 
iu përgjigjën me sukses nevojave, veçanërisht të 
grupeve të cenueshme të rinjve, desk analizat dhe 
intervistat e thelluara treguan se organizatat e 
shoqërisë civile që punonin me komunitetin rom 
vazhduan të punojnë edhe gjatë pandemisë (e cila 
gjithmonë varej nga masat kufizuese që ishin në 
fuqi). Një shembull veçanërisht pozitiv ishin vizitat 
në terren që u kryen shtëpi më shtëpi dhe online 
(Iniciativa e Grave nga Shuto Orizari). Përveç kësaj, 
organizatat e shoqërisë civile dhe gjinekologët 
bashkëpunuan gjatë pandemisë për të menaxhuar 
procesin dhe për të lobuar autoritetet komunale 
për të blerë pajisje. Kjo është zgjeruar nga dhënia e 
informacionit në shpërndarjen e pakove higjienike 
në lagjen Shuto Orizari dhe lokacionet tjera. 
Gjithashtu, ekspertët u shprehën pozitivisht edhe 
për organizatat e tjera të shoqërisë civile që kanë 
punuar në terren dhe kanë ofruar shërbime dhe 
informacione, përfshirë HERA, “Nadezh”, HOPS dhe 
Koalicioni “Margjinat”.

1.3.4 Kufizimet teknologjike në kërkimin e 
informacionit

Një pjesë shumë e vogël (3%) e popullatës së 
përgjithshme të rinjve u përball me probleme të tilla 
si mungesa e internetit për të marrë informacion 
në lidhje me SHSR për shkak të mungesës së aksesit 
në internet gjatë pandemisë. Në të kundërtën, 
19% e të rinjve në situata të cenueshme (dhe 42% 
e të rinjve romë) deklaruan se kishin probleme të 
tilla. Në reagimet e ekspertëve, shihet se problemi 
i aksesit në teknologji në komunitetin rom është 
rënduar nga problemi i ndërprerjeve të furnizimit 
me energji elektrike gjatë periudhave të situatës së 
keqe ekonomike. Desk analiza zbuloi probleme të 
ngjashme për të rinjtë në zonat rurale të cilët nuk 
ishin në gjendje të ndiqnin orët online.
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Në përgjithësi, pjesëmarrësit në diskutimet e fokus 
grupeve nga të gjitha fokus grupet rinore mendonin 
se ata përfituan nga interneti dhe teknologjia 
kur kërkonin informacion mbi SHDSR. Në këtë 
drejtim, ata ishin të bindur se interneti u jepte 
mundësinë për të kërkuar informacion nga burime 
më të besueshme për ta (jo nga kanalet lokale apo 
shtetërore, por nga ato ndërkombëtare), si dhe 
mundësinë për të verifikuar informacionin. Më 
konkretisht, personat LGBT mendonin se webinarët 
dhe trajnimet online të ofruara gjatë pandemisë 
ishin të një cilësie superiore.

1.3.5 . Dezinformatat gjatë pandemisë të 
shkaktuar nga Kovid-19 

Gjatë pandemisë të shkaktuar nga Kovid-19, disa 
fusha të dezinformimit janë mjaft të qarta. Nënat e 
reja nuk janë të sigurta se sa i dëmshëm është virusi 
ose vaksina kundër Kovid-19 për fetusin ose për 
vetë nënën; në këtë drejtim, ata nuk mund të gjenin 
përgjigje adekuate nëse gratë shtatzëna duhet të 
vaksinohen apo jo. Më konkretisht, nënat e reja 
janë shumë të shqetësuara se nuk mund t'i besojnë 
informacionit që janë në dispozocion. Mungesa e 
informacionit specifik, të paanshëm dhe të vërtetë 
për SHSR, veçanërisht informacioni në lidhje me 
shtatzëninë, shkaktoi frikë dhe konfuzion shtesë:

“Në atë moment më duheshin informacione shtesë 
se ku të shkoja për të marrë shërbimin që më 
duhej, në një situatë ku kam të drejtë të përdor 
shërbimet gjinekologjike, e cila për disa arsye ishte 
më e vështirë për t'u arritur, duke pasur parasysh 
që mjekët nuk dinin çfarë të bëjnë në atë situatë 
[mendon për pandeminë me Kovid-19].
Nuk dija më çfarë informacioni të ndiqja, çfarë të 
besoja dhe çfarë të mos besoja”.

-  Një nënë e re e cila ka lindur gjatë pandemisë 

Nënat e reja përmendën gjithashtu një frikë 
më të madhe nga online veglat për të gjetur 
informacioninspecif ik që u nevojitej ,  pasi 
informacioni i disponueshëm i la ato të hutuara:

“Unë nuk mendoj se teknologjia është gjithmonë 
mënyra e duhur.”
-  Një nënë e re e cila ka lindur gjatë pandemisë 

Ekspertët vunë në dukje edhe ndikimet negative 
të përdorimit të informacionit në internet. Për 
shembull, kur faqet e internetit dhe mediat sociale 
të paverifikuara (grupet e Facebook, forume 
të ndryshme) përdoren si burim informacioni, 
ndodh dezinformata e përhapur. Siç përmendi një 
përfaqësues i një organizate civile që punon me 
komunitetin rom në një zonë rurale, “të rinjtë kanë 
shkuar në drejtim të gabuar me informacionin. Për 
shkak të lajmeve të rreme për edukimin seksual, 
ata kanë devijuar” nga elementët që lidhen me 
kontracepsionin, menstruacionet dhe aspekte 
të tjera që lidhen me SHSR. Një përfaqësues i 
një organizate civile që punon me komunitetin 
LGBT gjithashtu vuri në dukje, më konkretisht, 
keqkuptimet që janë shfaqur në internet në lidhje 
me identitetin gjinor dhe histerinë ndaj personave 
transgjinorë.

1.4 Ndikimi i përgjithshëm i pandemisë të 
shkaktuar nga Kovid-19 mbi informacionet 
lidhur me SHDSR  

Situata e përgjithshme e krijuar nga pandemia 
dhe masat  kuf izuese të dedikuara për  të 
kufizuar përhapjen e virusit, e kombinuar me 
faktin se nuk kishte informacion, veçanërisht 
në fazat e hershme, rezulton në boshllëqe 
mes informacioneve (jo)adekuate dhe (jo) të  
sakta në lidhje me SHDSR, veçanërisht për grupet  
e të rinjve, të njerëzve të cenuar. Ata nuk e dinin se 
cilit kanal dhe/ose informacion t'i besonin; klinikat/
qendrat shëndetësore dhe mjekët nuk kanë pasur 
gjithmonë përgjigje adekuate për pyetjet e bëra; 

Aksesi te teknologjia: kanë dashur të përdorin internet, por nuk kanë pasur akses ose 
nuk i kanë pasur pajisjet e përshtatshme (% e atyre që e kanë përmendur)

Popullata e re e përgjithshme

Të rinjtë në situata të 
cenueshme 19 56 9 16

3 71 6 20

  Pajtohem      Nuk pajtohem      As pajtohem, as nuk pajtohem      Nuk e di

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)
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 Shëndeti mendor dhe mirëqenia psikologjike

0 5 10 15 20%

dhe informacioni për SHDSR u groposën nën 
informacionin e shumtë në lidhje me Kovid-19.
Përveç kësaj, siç shpjegohet më poshtë, është e 
qartë se të rinjtë në situata të cenueshme, si pjesë 

e popullatës së përgjithshme rinore, dhe ata që 
kishin nevojë për informacion mbi tema të lidhura 
me SHDSR, ishin dukshëm më pak të suksesshëm në 
marrjen e informacionit të kërkuar.

  Infektimet seksualisht të transmetueshme - si 
HIV, sifiliz, hepatit etj.

  Shtatzënia, lindja dhe kujdesi postnatal

  Ndërprerja e shtatzënisë/abortimi

 Dhuna me bazë gjinore dhe/ose dhuna seksuale

  Marrëdhënie seksuale ose intime

 Dhuna në familje ose dhuna nga partneri intim

  Praktikimi i seksit të sigurt

  Sekstimi ose online përvojat seksuale

  Fertiliteti/Infertiliteti

  Kontracepsioni (mënyrat për ta penguar lindjen, ku 
merr pjesë edhe kontracepsioni për raste emergjente)

  Orientimi seksual, identiteti gjinor, 
shprehja gjinore

  Terapia hormonale për vërtetimin e gjinisë/
terapia për vërtetimin e gjinisë

  Shëndeti gjinekologjik (hormonal, menstrual, 
infektimet)

  Planifikimi ose vendimi për të pasë 
fëmijë

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Pjesëmarrja e të gjithë të rinjve që NUK KANË MUNDUR të sigurojnë informacione gjatë 
pandemisë me Kovid-19  (% e atyre që e kanë përmendur)

 Të rinjtë në situata të cenueshme      Popullata e re përgjithshme
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 Dhuna me bazë gjinore dhe/ose dhuna seksuale

  Sekstimi ose online përvojat sekuale

0 105 15 25 35 45 55 6520 30 40 50 60
70

%

  Ndërprerja e shtatzënisë/abortimi

  Praktikimi i seksit të sigurt

 Dhuna në familje se dhuna nga partneri intim

 Shëndeti mendor dhe mirëqenia psikologjike

  Infektimet seksualisht të transmetueshme - si 
HIV, sifiliz, hepaitit etj.

  Terapia hormonale për vërtetimin e gjinisë/
terapia për vërtetimin e gjinisë

  Shtatzënia, lindja dhe kujdesi postnatal

  Marrëdhëniet seksuale ose intime

 Kontracepsioni (mënyrat për t'u penguar lindja, ku 
merr pjesë edhe kontracepsioni për raste urgjente)

  Orientimi seksual, identiteti gjinor, shprehja 
gjinore

  Fertiliteti/Infertiliteti

Planifikimi ose vendimi për të pasë fëmijë

  Shëndeti gjinekologjik (hormonal, 
menstrual, infektimet)

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Pjesëmarrja e të gjithë të rinjve të cilët KANË PASUR NEVOJË për informacione, e të 
cilat NUK KANË MUNDUR t'i sigurojnë gjatë pandemisë me Kovid-19  (% e atyre që e kanë 
përmendur)

 Të rinjtë në situata të cenueshme      Popullata e re përgjithshme
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2.1 Nevoja e përgjithshme nga 
shërbimet dhe produktet për SHSR 
gjatë pandemisë së shkaktuar nga 
Kovid-19 

Të rinjtë në situata të cenueshme përgjithësisht kanë 
nevojë për një gamë më të gjerë shërbimesh dhe 
produktesh gjatë pandemisë me Kovid-19 krahasuar 
me popullsinë e re të përgjithshme. Kjo me siguri 
është një reflektim i nevojave specifike që lindin 
nga cenueshmëria e tyre dhe paaksesueshmëria e 
perceptuar e shërbimeve të tilla në përgjithësi.
 

Si popullata e re e përgjithshme ashtu edhe njerëzit 
në situata të cenueshme më së shumti kërkojnë 
produkte higjienike menstruale dhe shërbime të 
përgjithshme gjinekologjike. Në të kundërtën, më 
shumë të rinj, në përgjithësi, donin të siguronin 
prezervativë, gjë që e pasqyron përdorimin më të 
ulët të kontracepsionit midis grupeve të caktuara 
në situata të cenueshme, veçanërisht të rinjve romë.

Në veçanti, të rinjtë në situata të cenueshme kanë 
nevojë të madhe për këshillim seksual dhe/ose 
marrëdhënie, si dhe për testimin e IST-ve, testimin 
ose marrjen e barnave lidhur me HIV (kryesisht 
personat LGBT) dhe kontracepsionin e urgjencës.

II. Qasje në shërbimet për SHSR
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Shërbimet e nevojshme gjatë çandemisë me Kovid-19  (% e atyre që e kanë përmendur) 

 Të rinjtë në situata të cenueshme      Popullata e re përgjithshme

Kontrolle gjinekologjike, testime ose konsultime

Produkte për higjienë menstruale

Këshillime për marrëdhëniet dhe/ose lidhjet 
seksuale

Testimi, skriningu ose vaksinimi për IST

Kontrolle rutinore lidhur me SHSR

Prezervativë

Kontracepsioni

Testimi, ndjekja dhe pranimi i ilaçeve për HIV

Kontracepsioni për raste urgjente

Ndjekja e shtatzënisë dhe/ose kujdesi postnatal

Pajisje për testim për shtatzëni

Këshillim për planifikim të familjes

Pilula për abortim

Terapi lidhur me vërtetimin e gjijnisë

Test për skrining për IST për përdorim në shtëpi

Terapia për fertilitet

Situatë urgjente lidhur me SHSR

HIV-test për përdorim në shtëpi

Shërbime dhe këshillime lidhur me abortimin

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

0 5 10 15 2520 30 35%
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2.2 Perceptime të përgjithshme për 
qasjen te shërbimet për SHDSR dhe 
sigurimi i tyre 
 
Ndër të gjithë të rinjtë, perceptimi se pandemia 
tregoi se sa e rëndësishme është të kesh një mjek 
familjar të besuar ishte më i theksuar – këtë e 
shprehën 63% e popullatës së re të përgjithshme 
dhe 60% e të rinjve në situata të cenueshme. 
Gjithashtu, të gjithë të rinjtë janë të bindur se me 

pandeminë ka dalë në plan të parë nevoja për të 
ofruar edukim seksual – kështu mendojnë 39% 
e popullatës së re të përgjithshme dhe 42% e të 
rinjve në situata të cenueshme. Për më tepër, një 
pjesë e madhe e popullatës së re të përgjithshme 
beson se pandemia ka treguar se shërbimet e SHDSR 
nuk po plotësojnë nevojat e të rinjve, edhe pse në 
këtë kontekst nuk është aq e theksuar një ndjenjë 
diskriminimi, veçanërisht në lidhje me pyetjen nëse 
shërbimet janë të përshtatshme për të rinjtë.

Perceptimet për shërbimet për SHSR  - popullata e re e përgjithshme (% e atyre që e 
përmendin)

Me pandeminë u bë e dukshme se shërbimet për 
SHDSR nuk janë miqësor ndaj të rinjve

Pandemia tregoi sa është e rëndësishme të kem 
mjek të familjes të besuar

Me pandeminë u theksua nevoja për sigurimin e 
edukimit seksual

Me pandeminë u bë e dukshme se shërbimet për 
SHDSR nuk i adresojnë nevojat e përshtatshme e 

të rinjve
35 16 24 25

28 27 21 25

63 13 13 12

39 22 21 18

- Të rinjtë në situata të cenueshme(% e atyre që e përmendin)

Me pandeminë u bë e dukshme se shërbimet për 
SHDSR nuk janë miqësor ndaj të rinjve

Pandemia tregoi sa është e rëndësishme të kem 
mjek të familjes të besuar

Me pandeminë u theksua nevoja për sigurimin e 
edukimit seksual

Me pandeminë u bë e dukshme se shërbimet për 
SHDSR nuk i adresojnë nevojat e përshtatshme e 

të rinjve
37 17 21 24

31 26 18 24

60 14 14 12

42 23 17 18

  Pajtohem      Nuk pajtohem      As pajtohem, as nuk pajtohem      Nuk e di

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)
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Kënaqësia me shërbimet për nënat e reja në periudhën e pandemisë me Kovid-19 
(% e atyre që e përmendin)

Përgjigjet dhe reagimet që ju brengosin dhe për 
pyetjet tuaja

Respektimi i dëshirave tuaja lidhur me lindjen

Informacionet gjatë shtatzënisë dhe lindjes

Shpejtësia e caktimit të kontrolleve për ndjekjen 
e shtatzënisë

Informacione për sigurinë e vaksinave për 
Kovid-19 gjatë shtatzënisë/dhënies gji

Mbështetje psikologjike

Informacionet për Kovid-19 dhe për masat 
mbrojtëse që duhet t'i ndërmerrni 

Telefoni, mediat sociale ose video mbledhje me 
mjekun i cili e ndjek shtatzëninë tuaj

Niveli i përgjithshëm i kujdesit shëndetësor për ju 
(dhe për foshnjën tuaj)

Koha që ka kaluar në pritje kur keni 
shkuar në kontroll

49 22 19 11

46 24 16 14

49 30 11 11

38 24 27 11

46 30 14 11

38 46 8 8

46 19 22 14

35 16 24 24

46 27 19 8

30 22 24 24

 Tërësisht e kënaqur     Vetëm pjesërsht e kënaqur      Aspak nuk jam e kënaqur     Nuk aplikohet

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

2.3 Përvoja pozitive me qasjen 
te shërbimet për SHSR gjatë 
pandemisë së shkaktuar nga 
Kovid-19 
 
Përvoja pozitive që i kanë raportuar të rinjtë

Të rinjtë në diskutimet e fokus grupeve përmendën 
shumë pak përvoja pozitive të aksesit në shërbimet 
SHSR. Ato u kufizuan vetëm në masën pozitive të 
prezantuar nga qeveria për të lejuar gratë shtatzëna 

të punojnë nga shtëpia pa “gjobë” financiare dhe 
në përdorimin e përgjithshëm të internetit si një 
vegël për akses deri te informacioni dhe shërbimet. 
Sa i përket përvojave pozitive të perceptuara nga të 
rinjtë, ato u përmendën kryesisht nga nënat e reja, 
të cilat në kuadër të anketimit sasior për të rinjtë 
raportuan një nivel relativisht të lartë kënaqësie, 
veçanërisht në lidhje me kujdesin mjekësor në 
përgjithësi, duke marrë përgjigje për pyetjet, 
disponueshmërinë e informacionit, madje edhe me 
kohën e pritjes që të pranohen.

Veprimet pozitive që i kanë raportuar palët 
e prekura

Ndryshe nga numri i vogël i përvojave pozitive të 
raportuara nga të rinjtë, desk analiza dhe komentet 
nga palët e interesuara gjatë intervistave të thelluara 
zbuluan disa praktika pozitive që u zbatuan për 

të garantuar akses të vazhdueshëm në shërbimet 
e SHSR. PrEP u vu në dispozicion për herë të 
parë në vend, nga shkurti deri në dhjetor 2021, për 
parandalimin e transmetimit të HIV-it, si pjesë e një 
projekti të përbashkët të organizatës civile “Bashkë më 
të fuqishëm” dhe Klinikës Universitare për sëmundjet 
infektive dhe gjendjet febrile (PrEP në Maqedoni është 

https://zp.mk/prep-programa/prep-vo-makedonija-pilot-programa-vo-tekot-na-2021-g/
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pilot-program gjatë vitit 2021 – Bashkë më të fuqishëm 
(zp.mk). Gjithashtu, palët e interesuara e theksuan 
mbështetjen financiare nga qeveria, megjithëse të rinjtë 
nuk thanë se kjo ishte me përfitim të veçantë për ta.

Përveç kësaj, praktikat e mëposhtme pozitive janë 
identifikuar në lidhje me sigurimin e aksesit deri te 
informacioni dhe shërbimet e SHSR: 

• • barazia gjinore u njoh si një nga parimet kryesore 
në konceptin e ri të reformave të shkollave fillore, 
të cilin qeveria e miratoi në mars 2021. (https://mon.
gov.mk/stored/document/Koncepcija%20MK.pdf);

• • sipas projektit të ri të Ministrisë së Arsimit dhe 
Ministrisë së Politikës Sociale, nga dhjetori i vitit 
2020, në katër shkolla fillore në Shkup dhe Tetovë 
filloi trajnimi për mësimdhënësit në kuadër të pilot 
projektit për edukim gjithëpërfshirës seksual (EGJS). 
Byroja e Zhvillimit të Arsimit planifikon të trajnojë 
grupin e parë të mësimdhënësve për të zbatuar 
EGJS sipas konceptit të ri të reformave të shkollave 
fillore, ku EGJS do të jetë lëndë zgjedhore për 
nxënësit e moshës 13 deri në 15 vjeç; dhe

• • në maj të vitit 2020, Ministria e Shëndetësisë - në 
bashkëpunim me UNFPA dhe HERA - publikoi një 
broshurë dhe rekomandime për kujdesin antenatal 
dhe intrapartum për gratë shtatzëna gjatë 
periudhës së Kovid-19. Broshura është promovuar 
në faqen zyrtare në facebook të Ministrisë së 
Shëndetësisë. Ai përmbante rekomandime se si 
gratë shtatzëna duhet të ruajnë shëndetin e tyre, 
çfarë të bëjnë nëse infektohen me virusin, nëse janë 
në rrezik më të madh se të tjerët, nëse mund ta 
transmetojnë atë tek foshnjat e tyre të pa lindura 
dhe informacione të tjera. 
( Министерство за здравство /Minis t r ia  e 
Shëndetësisë – Posts | Facebook Korona_Bremena 
(zdravstvo.gov.mk). 
 

2.4 Vështirësitë në qasjen deri te 
shërbimet dhe produktet për SHSR 
gjatë pandemisë së shkaktuar nga 
Kovid-19 
 
Të rinjtë në situata të cenueshme janë përballur 
me një gamë më të gjerë vështirësish në aksesin e 
shërbimeve SHSR gjatë pandemisë, veçanërisht në 
lidhje me ekzaminimet gjinekologjike, testimin e 
IST-ve, ekzaminimin dhe vaksinimet, këshillimin për 
marrëdhëniet seksuale dhe lidhjet dhe çështjet që 
lidhen me HIV (kryesisht personat LGBT).

https://zp.mk/prep-programa/prep-vo-makedonija-pilot-programa-vo-tekot-na-2021-g/
https://zp.mk/prep-programa/prep-vo-makedonija-pilot-programa-vo-tekot-na-2021-g/
https://mon.gov.mk/stored/document/Koncepcija%20MK.pdf);
https://mon.gov.mk/stored/document/Koncepcija%20MK.pdf);
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/MKD-18.05.2020.pdf?fbclid=IwAR17AgIRZ1tsBpmzH19OJubDNNF1teMqCRA0vwx_bNsersQjCFOfutj8Hbo
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/MKD-18.05.2020.pdf?fbclid=IwAR17AgIRZ1tsBpmzH19OJubDNNF1teMqCRA0vwx_bNsersQjCFOfutj8Hbo
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/MKD-18.05.2020.pdf?fbclid=IwAR17AgIRZ1tsBpmzH19OJubDNNF1teMqCRA0vwx_bNsersQjCFOfutj8Hbo
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Vështirësitë në aksesin e shërbimeve gjatë pandemisë me Kovid-19               
 (% e atyre që e përmendin)

 Të rinjtë në situata të cenueshme      Popullata e re përgjithshme

Kontrolle gjinekologjike, testime ose konsultime

Testimi, skriningu ose vaksinimi për IST

Këshillime për marrëdhëniet dhe/ose lidhjet 
seksuale

Kontrolle rutinore lidhur me SHSR

Testimi, ndjekja dhe pranimi i ilaçeve për HIV

Produkte për higjienë menstruale

Pilula për abortim

HIV-test për përdorim në shtëpi

Terapi lidhur me vërtetimin e gjijnisë

Situatë urgjente lidhur me SHSR

Pajisje për testim për shtatzëni

Këshillim për planifikim të familjes

Ndjekja e shtatzënisë dhe/ose kujdesi postnatal

Terapia për fertilitet

Kontracepsioni për raste urgjente

Shërbime dhe këshillime lidhur me abortimin

Kontracepsioni

Prezervativë

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

0 3 6 129
15

%
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2.5 Kanalet që janë përdorur për 
qasjen deri te shërbimet për SHSR 
gjatë pandemisë së shkaktuar nga 
Kovid-19 
 

Ndryshimet në modelet e përdorimit të kanaleve 
tek të rinjtë

Ndryshimi kryesor në përdorimin e kanalit për 
shërbimet te popullata e re e përgjithshme ishte 
në drejtim të zëvendësimit të vizitave në spitalet 
publike me vizita shtesë te farmacistët vendas, të 
cilët ishin burimi më i shpeshtë i informacionit dhe 
shërbimeve edhe para pandemisë.

Vizitë farmacistit lokal

Vizitë mjekëve/klinikave/spitaleve private

Vizitë spitaleve publike ose qendrave të shëndetit

Vizitë qendrave shëndetësore në komunitet

Konsultim telefonik me mjek

Blerje online

Linja telefonike për raste urgjente

Video/online konsultim me mjek

Video/konsultim telefonik me OJQ/grupe për 
mbështetje

Takim me ekipe mobile të mjekëve që vijnë në 
komunitetin tuaj

Vizitë e OJQ/grupe për mbështetje që të merrni 
ndonjë shërbim ose këshillim

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Kanalet për akses deri te shërbimet për SHSR PARA dhe GJATË pandemisë me Kovid-19  
- popullata e re e përgjithshme accessing any type of SRHR services (% e atyre që e 
përmendin)

  Gjatë  pandemise   Para pandemisë

0 30105 15 25 35 45 5520 40 50 60%
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Në të kundërtën, të rinjtë në situata të cenueshme 
duket se i vizitojnë farmacistët vendas më rrallë, 
ndoshta për shkak të paarritshmërisë së tyre, gjë 
që është e vërtetë si për spitalet publike ashtu edhe 
për ato private. Është e qartë se gjatë pandemisë 

konsultimet telefonike dhe online, përveç linjave 
telefonike të urgjencës në përgjithësi, janë bërë më 
të rëndësishme dhe të përdorura nga më shumë 
njerëz dhe shumë më shpesh se më parë. 

Vizitë mjekëve/klinikave/spitaleve private

Vizitë farmacistit lokal

Konsultim telefonik me mjek

Vizitë spitaleve publike ose qendrave të shëndetit

Video/online konsultim me mjek

Vizitë e OJQ/grupe për mbështetje që të merrni 
ndonjë shërbim ose këshillim

Takim me ekipe mobile të mjekëve që vijnë në 
komunitetin tuaj

Video/konsultim telefonik me OJQ/grupe për 
mbështetje

Linja telefonike për raste urgjente

Vizitë qendrave shëndetësore në komunitet

Blerje online

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Kanalet për akses deri te shërbimet Кpër SHSR PARA dge GJATË pandemisë me Kovid-19 
 -të rinjtë në situata të cenueshme që kanë pasur akses te ndonjë shërbim  (% e atyre që 
e përmendin)

  Gjatë  pandemise   Para pandemisë

0 105 15 25 35 4520 30 40 50%
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2.6 Kanalet dhe shërbimet që janë 
bërë më të rëndësishme gjatë 
pandemisë së shkaktuar 
nga Kovid-19

 
Përveç ndryshimeve të mësipërme në përdorimin e 
kanaleve, diskutimet në fokus grupet e zhvilluara 
dhe intervistat e thelluara me ekspertët zbuluan 
gjithashtu një sërë shërbimesh që janë bërë më të 
rëndësishme për të rinjtë gjatë pandemisë.

Në përgjithësi, të gjitha grupet ranë dakord që 
pandemia kishte një ndikim si në informacionin 
ashtu edhe në shërbimet në lidhje me testimin e 
shtatzënisë, ekzaminimet gjinekologjike, kompletet 
e testimit për HIV dhe mbështetjen psikologjike. 
Këto shërbime dhe informacione rreth tyre duket 
se janë bërë më të rëndësishme për të rinjtë gjatë 
pandemisë.

Dhe aksesi në shërbimet dhe këshil l in për 
shëndetin mendor është bërë gjithashtu më i 
rëndësishëm, duke e bërë të qartë për të gjithë se sa 
i rëndësishëm është kujdesi për shëndetin mendor 
në kohë krize. Megjithëse stigmatizimi i pengoi të 
rinjtë ta përkthenin këtë nevojë në kërkimin aktiv 

të shërbimeve mbështetëse, besohet se shërbime 
të tilla ishin më të rëndësishmet pikërisht gjatë 
pandemisë.

Komunitetet, si komunitetet rome dhe LGBT, i 
pranojnë gjerësisht organizatat e shoqërisë civile 
si një burim të besueshëm informacioni dhe një 
ofrues kyç shërbimi për popullsinë e margjinalizuar, 
veçanërisht në krizë (pavarësisht nga problemet e 
aksesueshmërisë).

Në lidhje me shërbimet e abortit, metodat e tjera 
të ndërprerjes së shtatzënisë dhe parandalimit  
të shtatzënisë, palët e prekura theksuan disa 
aspekte, si:

•• të lejohet gratë të blejnë kontraceptivë pa e 
rinovuar recetën;

•• të lejohet aborti i hershëm mjekësor në shtëpi, të 
kryer nga infermieret dhe mamitë;

•• të rritet kufiri i moshës gestacionale në të cilën 
mund të kryhet një abort; dhe

•• të mundësohet aksesi më i lehtë në 
kontracepsionin e urgjencës.contraception. 
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2.7 Vështirësitë konkrete në 
qasjen deri te shërbimet për SHSR 
gjatë pandemisë të shkaktuar nga 
Kovid-19 
 
Është e dukshme që gjatë pandemisë shumë të 
rinjnë situata të cenueshme janë përballur me 
vështirësi në aksesin e shërbimeve për SHSR në të 

gjitha kanalet e disponueshme, dhe në një masë 
shumë më të madhe krahasuar me popullatën e re 
të përgjithshme. Një pjesë e konsiderueshme e të 
rinjve të cenuar raportuan vështirësi me aksesin tek 
mjekët privatë (dhe mjekët nga sektori publik), tek 
ekipet celulare të mjekëve, në konsultimet online 
dhe telefonike me mjekët dhe aksesi i vështirë deri 
te organizatat e shoqërisë civile (OJQ) të cilave  
u besojnë.

Vizitë spitaleve publike ose qendrave të shëndetit

Vizitë qendrave shëndetësore në komunitet

Vizitë mjekëve/klinikave/spitaleve private

Video/online konsultim me mjek

Takim me ekipe mobile të mjekëve që vijnë në 
komunitetin tuaj

Linja telefonike për raste urgjente

Konsultim telefonik me mjek

Blerje online

Vizitë farmacistit lokal

Video/konsultim telefonik me OJQ/grupe për 
mbështetje

Vizitë e OJQ/grupe për mbështetje që të merrni 
ndonjë shërbim ose këshillim

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Channels that are impossible or difficult to access during the Covid-19 pandemic
 - Të rinjtë në situata të cenueshme accessing any type of SRHR services (% e atyre që e 
përmendin)

 Të rinjtë në situata të cenueshme      Popullata e re përgjithshme

0 5 10 15 2520 30 35%
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Nuk shkoja në qendrën e shënderit/klinikën sepse 
kisha frikë mos infektohem me Kovid

Orari i kufizuar në qendrën e shëndetit/klinika 
ishte e hapur vetëm për raste urgjente

Spitali ose klinika është larg nga vendbanimi

Më kufizuan në lëvizje/nuk më lejuan ose nuk 
mund të lëvizja jashtë

Produktet (prezervativët, kontraceptivët, produktet për 
higjienë menstruale) ishin të shtrenjta

Nuk i kisha dokumentet e nevojshme (sigurimi 
shëëndetësor, identifikimi etj.)

Nuk mund t'ia lejojë vetes transportin

Spitali/qendra shëndetësore/qendrat në komunitet u 
mbyllën//pushuan të ofrojnë shërbime

Të punësuarit në qendër nuk kanë kohë t'u 
përgjigjen pyetjeve/brengave

Vonesa në caktimin e kontrolleve ose marrjen e 
shërbimit

U harxhuan rezervat

Punëtorët shëndetësorë të specializuar ishin të 
preokupuar/nuk ishin të kapshëm

U ndërpre distribuimi pa pagesë i produkteve

Nuk kishte transport

Kujdesesha për privatësinë dhe konfidencialitetin

Ekipet mobile të mjekëve/infermierereve nuk e 
kanë vizituar zonën time/më rrallë e vizitojnë

E kisha të vështirë të merrja pëlqim nga partneri 
ose prindërit

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Frika nga infektimi me Kovid-19 dhe orët e 
kufizuara të punës së qendrave shëndetësore, e 
kombinuar me kufizimin e lëvizjes, që e vështirëson 
vërtet vizitën në qendrat shëndetësore në 
distancë, janë problemet kryesore që janë thelluar 
gjatë pandemisë. Në mënyrë kritike, një pjesë e 
konsiderueshme e të rinjve (veçanërisht ata në 

situata të cenueshme) përmendën gjithashtu 
mungesën e dokumentacionit/sigurimeve të 
nevojshme shëndetësore, mungesën e transportit 
të përballueshëm dhe mungesën e produkteve për 
SHSR si probleme që janë përkeqësuar ndjeshëm 
gjatë pandemisë.

Pengesat konkrete që janë rritur gjatë pandemisë me Kovid-19  (% e atyre që e përmendin)

  Të gjithë të rinjtë të cilët janë ballafaquar me këtë problem

0 105 15 25 35 4520 30 40 50%
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Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve gjatë pandemisë me Kovid-19 në raport me 
parapraken 
(% e atyre që e përmendin) 

Më keq Më mirë Njëlloj
Nuk mund 

të them

Këshillime për marrëdhëniet dhe/ose lidhjet seksuale 7% 61% 25% 7%

Kontrolle rutinore lidhur me SHSR 19% 31% 38% 12%

Testing, screening or vaccination for STIs 30% 35% 17% 17%

Testimi, ndjekja dhe pranimi i ilaçeve për HIV and 
treatment 

33% 24% 10% 33%

Kontrolle gjinekologjike, testime ose konsultime 22% 16% 47% 15%

Prezervativë 2% 5% 79% 14%

Produkte për higjienë menstruale 8% 9% 75% 8%

Përveç problemeve me aksesueshmërinë, të rinjtë u 
përballën edhe me probleme të caktuara me cilësinë 
e shërbimeve më të kërkuara gjatë pandemisë 
me Kovid-19, të cilat kryesisht i  referohen 

testimit, monitorimit dhe marrjes së barnave për 
parandalimin dhe trajtimin e HIV-it, testimin për IST 
dhe ekzaminimet gjinekologjike.

Për më tepër, përmes hulumtimit cilësor dhe desk 
analizës, u identifikuan disa probleme shtesë në 
lidhje me aksesin në shërbimet për SHSR gjatë 
pandemisë së Kovid-19. 

Për të gjitha grupet e të rinjve është e qartë se: 

•• mungesa e informacionit për caktimin e 
ekzaminimeve gjinekologjike kufizoi aksesin në 
shërbime të tilla;

•• klinika të vogla lokale të mbyllura, që 
nënkuptonte se të rinjtë duhej të udhëtonin drejt 
qendrave më të mëdha shëndetësore për kujdes 
dhe/ose ekzaminime mjekësore; 

•• cilësia e shërbimeve dhe shpejtësia e reagimit 
ndaj rasteve të veçanta mjekësore u rrezikuan për 
faktin se personeli mjekësor apo psikologët kishin 
marrë përgjegjësi të tjera për përballimin e situatës 
me Kovid-19. Kjo ndodhi pavarësisht nëse të rinjtë 
donin të konsultoheshin ballë për ballë apo në 

distancë (nëpërmjet telefonit/online);

•• në fillim të pandemisë, gjinekologët refuzonin të 
bënin ekzaminime të grave shtatzëna ose ata vetë 
e shmangnin ekzaminimin, sepse kishin frikë nga 
siguria;

•• në veçanti, shërbimet e shëndetit mendor ishin 
shumë të kufizuara për sa i përket mundësisë 
së konsultimit ballë për ballë dhe ato që ishin të 
disponueshme ofroheshin online; dhe

•• punëtorët shëndetësorë ndonjëherë nuk i 
respektonin të rinjtë që kërkonin informacion ose 
shërbime për SHDSR, duke i bërë të rinjtë të ndihen 
të gjykuar. Edhe pse ky fenomen ka ekzistuar para 
pandemisë, situata u përkeqësua me fokusin tek 
virusi gjatë pandemisë. 

“Mjeku i familjes tallej me mua. E pyeta diçka për 
shëndetin seksual, dhe ajo më tha se isha shumë e 
re për këtë.”
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“Ajo tashmë është gjykuar për HIV vetëm sepse 
donte të testohej.”
-  Të rinj, Shkup
 
Veçanërisht, perceptimet e shumë të rinjve për 
aksesin e kufizuar në shërbime duket se janë 
gjithashtu për shkak të mungesës së vetëdijes për 
disponueshmërinë e shërbimeve falas të ofruara nga 
sistemi shëndetësor, si p.sh.:

• •  shërbime këshillimore për çështje të lidhura 
me SHSR;

• •  shërbime këshillimi për marrëdhënie seksuale dhe 
romantike;

• • ekipet e lëvizshme të mjekëve, infermierëve ose 
profesionistëve të tjerë shëndetësorë;

• • konsultime në internet ose telemjekësi me 
ekspertë të SHSR;

• • linja telefonike emergjente ose komunikim 
telefonik;

• • PAP test vjetor dhe prezervativë falas (të 
disponueshëm në disa klinika shëndetësore); dhe

• • qendrat rinore në komunitetet lokale.

“As që e dija se kishim PAP test falas.” 
- Një e re, Shkup

Për gratë rome pa sigurim shëndetësor, ekspozimi 
ndaj kostove shtesë shëndetësore gjatë një krize të 
madhe ekonomike ishte veçanërisht negativ, gjë që 
shton problemet tashmë ekzistuese të mospasjes 
së abortit të ligjshëm dhe të sigurt. Shërbimi 
shëndetësor që gratë rome kanë më pak akses gjatë 
pandemisë është vizita te gjinekologu. Gjithsej 31% 
e grave rome që nuk morën shërbimet shëndetësore 
që dëshironin, vunë re një përkeqësim të gjendjes 
së tyre shëndetësore. Ndikimi nga kriza me Kovid 
gratë.pdf [esem.org.mk]). 

“Mjekët nuk duan t’i dëgjojnë romet, edhe 
nëse kanë dokumente për kujdesin e nevojshëm 
shëndetësor”.
-   Një rome, Cërnik

Të rinjtë në zonat rurale, për shkak të mbylljes 
apo faktit që qendrat shëndetësore lokale ishin 
të stërmbushura me pacientë me Kovid-19, u desh 
të udhëtonin larg qyteteve të mëdha. Duke pasur 
parasysh frikën e tyre për të përdorur transportin 
publik për shkak të rrezikut të kontraktimit të 
virusit, kjo e pengoi aksesin në shërbimet për SHSR 
për shumë prej tyre.

“Njoh shumë gra që duhet të shkonin te 
gjinekologu, por për shkak të pandemisë 
dhe frikës së madhe e shtynë ekzaminimin 
gjinekologjik”. - Një e re nga një mjedis rural

Dhe nënat e reja u përqendruan gjithashtu te rastet 
e mungesës së aksesit, duke përfshirë:

•• rrit ja e kohës së prit jes për ekzaminime 
gjinekologjike;

•• pamundësia e mbajtjes së kontaktit me mjekun që 
monitoron shtatzëninë e tyre, për shkak të mbylljes
së qendrave shëndetësore lokale ose transferimit të 
mjekut në një qendër tjetër shëndetësore; 

•• mungesa e protokolleve specifike për të 
minimizuar rrezikun e ekspozimit ndaj virusit 
Kovid-19 gjatë ekzaminimit të grave shtatzëna;

•• mungesa e prioriteteve të mjaftueshme për gratë 
shtatzëna;

“Janë shkurtuar mundësitë për të vizituar një 
klinikë; vetëm njerëzit pozitivë me Kovid-19 u 
lejuan të shkonin.”
- Një nënë e re e cila ka lindur gjatë pandemisë së Kovid-19 

•• disa qendra obstetrike ishin të mbyllura 
ose të paarritshme për gratë në rajonet më 
të prekura, duke rritur rrezikun për gratë 
shtatzëna (Finalna-Rodov-aspekkt-na-socijalnite-
i-ekonomskite-efekti-od-krizata-prediyvikana-od-
pandemskata-kriza-so-koronavirusot-COVID19-1.
pdf [reactor.org.mk]); dhe

•• hulumtimi i mediave sociale të zbatuar nga HERA 
në mënyrë plotësuese tregon se:
•  nënat e reja shprehnin mungesë besimi dhe 

sigurie në kompetencën e mjekëve për t'i lindur 
ato, për shkak të mundësisë për t'u transferuar në 
një spital të një qyteti tjetër nëse shfaqen ndonjë 
ndërlikim;

• o preferoheshin spitalet private dhe jo shtetërore: 
nënat e reja mendonin se spitalet private ishin më 
të sigurta se spitalet shtetërore sepse ofronin kushte 
më të mira higjienike dhe testime më të besueshme 
për Kovid-19. Përjashtim bën vetëm Klinika 
Shtetërore e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës, ku 
kishte një repart të posaçëm për pacientët pozitivë 
me Kovid; dhe
•  o nënat e reja kanë një mungesë të përgjithshme 

besimi në masat e sigurisë për Kovid-19: ato 
janë të shqetësuara sepse infermieret në 
spitalet publike nuk ofrojnë testime të rregullta, 
por zgjedhin historinë nëse personi është i 
përshtatshëm për testim, ndryshe nga spitalet 
private. 

http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2021/1/Vlijanieto%20od%20krizata%20od%20covid%20zeni.pdf
http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2021/1/Vlijanieto%20od%20krizata%20od%20covid%20zeni.pdf
https://reactor.org.mk/wp-content/uploads/2020/12/Финална-Родов-аспект-на-социјалните-и-економските-ефекти-од-кризата-предизвикана-од-пандемската-криза-со-коронавирусот-COVID19-1.pdf
https://reactor.org.mk/wp-content/uploads/2020/12/Финална-Родов-аспект-на-социјалните-и-економските-ефекти-од-кризата-предизвикана-од-пандемската-криза-со-коронавирусот-COVID19-1.pdf
https://reactor.org.mk/wp-content/uploads/2020/12/Финална-Родов-аспект-на-социјалните-и-економските-ефекти-од-кризата-предизвикана-од-пандемската-криза-со-коронавирусот-COVID19-1.pdf
https://reactor.org.mk/wp-content/uploads/2020/12/Финална-Родов-аспект-на-социјалните-и-економските-ефекти-од-кризата-предизвикана-од-пандемската-криза-со-коронавирусот-COVID19-1.pdf
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Personat LGBT theksuan një sërë çështjesh specifike, 
duke përfshirë:
•• vonesa dhe anulimi i terminëve për ekzaminime 
mjekësore për shkak të pandemisë me Kovid-19; 
nevojat e veçanta të anëtarëve të komunitetit e 
vështirësuan këtë situatë, të shoqëruar nga frika për 
t'u gjykuar kur blejnë kontraceptivë ose komplete 
për testimin e HIV-it;

•• mungesa e kompleteve për testimin e HIV-it 
në qytetet më të vogla bëri të nevojshme vizitat 
në Shkup veçanërisht për të marrë shërbime dhe 
produkte shëndetësore falas, siç janë ekzaminimi 
gjinekologjik, testimi për HIV, këshillimi psikologjik, 
edukimi i bashkëmoshatarëve, prezervativët dhe 
këshillimi për parandalimin e përdorimit të drogave; 
dhe

•• mosdisponueshmëria e shërbimeve të ofruara nga 
sektori privat.

Përveç çështjeve të përmendura nga vetë të rinjtë 
në situata të cenueshme, palët e prekura eksperte 
në intervistat e kryera të thelluara përshkruan edhe 
çështje të tjera shtesë të aksesueshmërisë. Pyetjet të 
tilla përfshijnë:

•• një përfaqësues i një OJQ-je nga një zonë rurale 
që ka punuar me komunitetin rom deklaroi se 
situata në lidhje me informacionin dhe shërbimet 
në lidhje me SHDSR është përkeqësuar gjatë 
pandemisë. Gratë e reja nga Shutka mbetën pa 
akses tek gjinekologu, kontraceptivët dhe shërbimet 
e abortit;

•• një përfaqësues i një OJQ-je nga një zonë 
rurale që punon me komunitetin rom sugjeroi se 
mungesa e aksesit adekuat në shërbimet e SHDSR 
në komunitetin rom është një problem sistemik, 
me mungesë të kontracepsionit, testimit të HIV-it, 
shërbimeve të abortit, monitorimit të shtatzënisë, 
PAP-testet etj. Qasja e reduktuar në klinikat 
lokale, mjekët e familjes dhe mjekët mobilë gjatë 
pandemisë me Kovid-19 ka përkeqësuar këto 
probleme të kahershme; dhe

•• Anjë përfaqësues i një OJQ-je që punon me 
komunitetin LGBT deklaroi se çështjet që lidhen me 
HIV dhe IST nuk janë tema të njohura për diskutim 
apo mësim në popullatën e përgjithshme, kështu që 
ka një ndërgjegjësim të kufizuar për to. Anëtarët e 
publikut të gjerë gabimisht besojnë se njerëzit LGBT 
përhapin HIV dhe paragjykime të tilla shtrihen në 
transmetimin e Kovid-19.

2.8 Aksesueshmëria si një 
përcaktues kyç i aftësisë së njerëzve 
për qasje deri te shërbimet

Mungesa e qasjes është një faktor shumë i 
rëndësishëm në rritjen e problemeve me të cilat 
përballen komunitetet LGBT dhe rome, veçanërisht 
në drejtim të qasjes në shërbimet SHSR gjatë 
pandemisë me Kovid-19.

Varfëria e fshehtë tek të rinjtë romë, së bashku me 
faktin se shumë anëtarë të komunitetit rom janë 
të përjashtuar nga sigurimi shëndetësor, kërcënon 
fuqimisht aftësinë e tyre për qasje në shërbime, pa 
mundësi reale për t'iu drejtuar shërbimeve private 
gjatë një pandemie, kur kujdesi shëndetësor publik 
është rëndë i tendosur, i prekur. Për më tepër, kjo 
paaksesueshmëri dhe përjashtimi i plotë i tyre 
nga sistemi i shëndetit publik duket se e zvogëlon 
përfshirjen dhe ndërgjegjësimin e tyre për ato 
shërbime që, në fakt, ofrohen falas për të gjithë 
qytetarët (si mamografia dhe PAP testi).

Anëtarët e komunitetit LGBT kanë qenë veçanërisht 
të zëshëm për ndikimin negativ ekonomik të 
humbjes së vendeve të punës për shkak të Kovid-19. 
Nevoja për të qenë në një qytet të madh (me 
pasojën e paqëllimshme të kthimit në shtëpinë e 
prindërve të tyre) për të pasur qasje në shërbimet 
falas të disponueshme vetëm në spitalet e mëdha u 
përmend si një shqetësim i veçantë.
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2.9 Fitimi (rezultati) nga teknologjia 
dhe këshillimet në internet

Siç u tha më parë, të rinjtë gjatë pandemisë me 
Kovid-19 në përgjithësi përdorën teknologjinë 
dhe internetin gjerësisht për të pasur qasje në 
informacionin dhe shërbimet në lidhje me SHSR, 
dhe përdornin aplikacione të ndryshme online dhe 
makina kërkimi. Në të njëjtën kohë, punëtorët 
shëndetësorë, grupet moshatare dhe OJQ-të e 
kanë pranuar gjerësisht internetin dhe teknologjinë 
për të ofruar informacion, konsultim, ekzaminime 
shëndetësore dhe trajnime.

Megjithatë, provat nga hulumtimi sasior të të rinjve 
sugjerojnë se jo të gjithë të rinjtë i shohin mjetet e 
tilla aq efektive sa takimet tradicionale ballë për 
ballë me mjekët. Në këtë drejtim, është interesante 
që të rinjtë në situata të cenueshme kanë më shumë 
gjasa të pranojnë se konsultimet në distancë mund 
të jenë po aq efektive, gjë që është një shenjë 
se telekonsultat online mund të kenë potencial 
afatgjatë për të gjithë të rinjtë në të ardhmen, me 
kusht që të kapërcehen problemet me qasjen në 
internet. Që mjete të tilla të jenë vërtet efektive në 
afat të gjatë, do të ishte e nevojshme që:

• • qasja në internet, shpejtësia e lartë dhe konstante 
e internetit dhe zotërimi i pajisjeve të vihen në 
dispozicion të lagjeve ose zonave të largëta më pak 
të privilegjuara;

• • përmirësimi i njohurive për përdorimin e 
teknologjisë dhe pajisjeve - një problem me të cilin 
përballen aktualisht të rinjtë më pak të privilegjuar 
dhe gratë rome; dhe

• • përmirësimi i mëtejshëm i cilësisë së shërbimeve të 
këshillimit të internetit dhe telefonit kudo.

Video ose biseda telefonike efektive me mjekët/këshilltarët 
- ë rinjtë në situata të cenueshme  (% e atyre që e përmendin)

24

38
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31

44

Të rinjtë në situata të 
cenueshme

Të rinjtë në zonat rurale

Të rinjtë romë

Të rinjtë nga komuniteti 

Popullata e re e përgjithshme 30

20
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21 16 28

4 38
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35 10

   Nuk e marrë atë që më duhet
   Mirë është vetëm si opsion afatshkurtër, në raste urgjente

   Mirë është vetëm për vlerësimet fillestare, por pastaj me të vërtetë nevojiten takimet ballë për ballë
  Njëlloj efektive si vizitat tradicionale ballë për ballë

 
Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)
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3.1 Ndjenjat negative dhe 
diskriminimi i përjetuar gjatë 
pandemisë me Kovid-19 

 
Të rinjtë në situata të cenueshme kanë përjetuar 
një gamë më të gjerë emocionesh dhe llojesh 
diskriminimi sesa të rinjtë në përgjithësi, për sa i 
përket stigmës, turpit për të diskutuar për çështje 
lidhur me SHSR, frikës nga shprehja e orientimit të 

tyre seksual dhe privatësisë.

Një përqindje e dukshme (15% ose më shumë) e 
popullatës së re të përgjithshme raportoi siklet ose 
pengesa për privatësinë – skemë që u bë e qartë 
në diskutimet e grupeve të fokusit, me njerëzit që 
jetonin vetëm dhe njerëzit që jetonin me prindërit. 
Në këtë kontekst, shqetësimet për turpin dhe 
privatësinë u shoqëruan gjithashtu me nivele më të 
larta të stresit dhe problemeve të shëndetit mendor.

III. Ndikimet emotive dhe personale të kovid-19 

I diskriminuar ose stigmatizuar për 
shkak të asaj çfarë jam

Kam trup të diskutoj për çështje lidhur 
me SHSR që më ka brengosur

Më shumë kam frikë ta shpreh 
orientimin seksual/identitetin gjinor

Nuk kisha privatësi qëë të bisedoj për çështje 
lidhur me SHSR me njerëz të cilëve u besoj ose të 

kërkoj informacione Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Diskriminimi që e kanë përjetuar të rinjtë  (% e atyre që e përmendin)

   popullata e re e përgjithshme     Të rinjtë në situata të cenueshme

0 5 10 15 2520 30%
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Për më tepër, incidenca e ndjenjave apo situatave të 
tilla negative është veçanërisht e lartë tek të rinjtë 
romë për një sërë çështjesh, dhe tek personat LGBT 
veçanërisht për sa i përket shprehjes së orientimit 
të tyre seksual (si dhe ndjenjave të turpit dhe 

mungesës së privatësisë së nevojshme). Ndër të 
rinjtë që jetojnë në zona të largëta, privatësia dhe 
turpi janë problemet më të zakonshme, të ngjashme 
me të rinjtë në përgjithësi.

Ndjenja e diskriminimit që e kanë përjetuar – 
- të rinjtë në situata të cenueshme (% e atyre që e përmendin)

   Të rinjtë në zona rurale     Të rinjtë romë     Të rinjtë nga komuniteti LGBT

I diskriminuar ose i stigmatizuar 
për shkak të asaj çfarë jam

Më vjen turp të diskutoj për çështje lidhur me 
SHSR që më ka brengosur

Më shumë kam frikë ta shpreh 
orientimin seksual/identitetin gjinor

Nuk kisha privatësi që të bisedoj për çështje 
lidhur me SHSR me njerëzit të cilëve u besoj ose 

të kërkoj informacion
Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

0 105 15 25 35 4520 30 40 50%
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3.2 Ndikimet emocionale negative 
tek të rinjtë në situata të 
cenueshme gjatë pandemisë me 
Kovid-19
 
Diskutimet me fokus grupet cilësore me të rinjtë 
në situata të cenueshme hedhin më shumë dritë 
mbi natyrën e përvojave negative të raportuara, të 
tilla si ndjenja mbizotëruese e ndikimit negativ në 
shëndetin mendor, e nxitur nga kufizimet në jetën 
shoqërore dhe lëvizjen, duke çuar në nivele të larta 
stresi.

“Në thelb, ishte një ndjenjë mbytjeje: nuk mund të 
lëvizësh lirshëm, të dilje apo të shoqërohesh”.
- Një i ri në zonë të largët

Nënat e reja dhe gratë shtatzëna diskutuan se 
kishin përshtypjen se sistemi i kujdesit shëndetësor 
ishte në rrëmujë dhe nuk mund të përmbushte 
nevojat e tyre të pritura dhe nevojat e fetusit apo të 
porsalindurit. Në veçanti, gratë shtatzëna raportuan 
se kishin përjetuar shqetësim dhe zhgënjim për 
shkak se sistemi shëndetësor nuk arriti t'i plotësonte 
nevojat e tyre. Frika nga e panjohura gjatë 
pandemisë me Kovid-19, veçanërisht për gratë që 
po kalojnë shtatzëninë e tyre të parë dhe nuk janë 
të vetëdijshme për rreziqet e mundshme që virusi 
mund të ketë për shëndetin e tyre dhe shëndetin 
e foshnjës, ka çuar në ndjenja të konsiderueshme 
pasigurie.

“Tani është bërë një mënyrë jetese, të gjithë 
e kemi pranuar për atë që është, por në fillim 
ishte konfuze, veçanërisht për dikë si unë që pati 
shtatzëninë time të parë gjatë një pandemie”.
- Një nënë e cila lindi për herë të parë gjatë pandemisë

Midis komunitetit të margjinalizuar rom, emocionet 
dhe ndikimet janë disi të ndryshme në natyrë, duke 
u mbështetur në disavantazhin e gjatë në të cilin 
ata ishin tashmë, edhe para pandemisë së Kovid-19: 
natyra e përballjes së komunitetit me çështje të 
ndryshme shëndetësore, veçanërisht të lidhura me 
SHDSR (kryesisht për shkak të strukturës patriarkale 
të familjes) luajti një rol të rëndësishëm në këtë 
situatë, duke ndikuar në besimin e tyre për të ndarë 
hapur problemet e tyre. Situata është edhe më e 
keqe për faktin se shumë gra rome nuk kanë akses 
në internet, gjë që do të shërbente si një valvul për 
të lehtësuar ngarkesën e tyre emocionale. Së fundi, 
ndjenja e shprehur e diskriminimit është e përhapur, 
ndaj i referohet edhe qëndrimeve të mjekëve: 

“Mjekët nuk duan t’i dëgjojnë romët, edhe 

nëse kanë dokumente për kujdesin e nevojshëm 
shëndetësor”.
–  Një rome e re

Ndjenjat më të forta negative u shprehën qartë 
te personat LGBT, të cilët diskutuan për shembuj 
dhe aspekte të ndryshme konkrete të ndikimeve 
negative emocionale të pandemisë. Për shkak të 
frikës për t'u gjykuar nga komuniteti dhe për të 
përjetuar diskriminim, e kishin më të vështirë të 
kërkonin produkte të caktuara nga farmacitë: frika 
e vazhdueshme se do t’i gjykonin gjatë blerjes 
së produkteve specifike (kontraceptivë, teste 
shtatzënie dhe HIV, terapi hormonale), erdhi në pah 
edhe më shumë gjatë pandemisë me Kovid-19, aq sa 
disa njerëz nga komuniteti LGBT iu drejtuan OJQ-ve 
dhe dyqaneve online për herë të parë.

Kishte gjithashtu një frikë të theksuar për të qenë 
të sinqertë me punëtorët shëndetësorë për të 
shmangur stigmatizimin, e cila ishte si një thikë me 
dy tehe: ata kishin frikë t'i tregonin një punëtori 
shëndetësor se ishin LGBT për shkak të stigmës, nga 
njëra anë, por ata ishin gjithashtu kanë frikë se, nëse 
nuk janë të ndershëm, nuk do të marrin kujdesin 
që u nevojitet. Në fund, për shkak të kësaj, ata i 
kontaktuan mjekët edhe më pak gjatë pandemisë 
(d.m.th., jo vetëm për shkak të kufizimeve të 
lëvizjes), dhe më pas ishin më pak të motivuar për 
të hyrë në shërbime të tilla:

“Nuk duhet të them kurrë se kam bërë seks të 
mbrojtur sepse gjinekologu do të supozojë se 
kam marrëdhënie heteroseksuale dhe kam frikë 
të them se nuk është kështu për shkak të bisedës 
që do të vijojë, megjithëse do të doja të ndihesha 
i lirë të flas çfarë mendoj dhe t’i them se çfarë më 
duhet.”

“Mjeku reagon krejt ndryshe; shprehja e tij e 
fytyrës ndryshon dhe ai lëviz ndryshe kur i thua 
diçka, dhe më pas duhet të bësh një bisedë të 
vështirë për historinë tënde të jetës, sa lidhje 
ke pasur dhe gjëra që mjeku nuk duhet t’i di 
domosdoshmërisht. Por për shkak se jeni etiketuar 
si LGBT, duhet t'i thoni ato gjëra ose nuk do të 
keni kujdesin e duhur. Nuk e kam problem ta 
diskutoj; problemi im janë pasojat që dalin nga të 
njëjtat biseda”. - Person i komunitetit LGBT

Në fund të fundit, kjo frikë rezulton në trajtim 
joadekuat për personat LGBT; për më tepër, ata 
janë aq të frikësuar sa mendojnë se do të kenë frikë 
të raportojnë te mjeku çdo keqpërdorim që mund 
të vërejnë, sepse si pasojë do të stigmatizohen më 
tej dhe do të humbasin edhe ndihmën e vogël që 
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marrin në moment. Dhe në këtë rast, ata thanë se 
kjo ndjenjë doli edhe më shumë në plan të parë 
gjatë pandemisë me Kovid-19.

“Mendimi im i parë për t'u regjistruar ishte: Nuk 
do të bëhesh më mirë se kjo, mos u anko.”
– Person LGBT 

Pasiguria me të cilën përballen këta persona për 
arsyet e mësipërme duket se në disa raste çon në 
vetëviktimizimin, sepse konsiderohet se personat 
LGBT nuk janë të arsimuar në mënyrë adekuate për 
ekzistencën e shërbimeve që ofrojnë mbështetje 
reale dhe qendrave të destinuara posaçërisht për 
ta. Janë raportuar shembuj specifikë:

•• kanë qenë viktima të dhunës së 
bashkëmoshatarëve në të kaluarën në shkollë për 
shkak të orientimit të tyre seksual;

•• kanë parë se si punëtorët e shëndetësisë 
mburreshin para kolegëve se “fyenin dhe 
ngacmojnë njerëzit nga komuniteti LGBT në 
seanca, u marrin paratë dhe i hedhin jashtë”;

•• mjekët që e lidhin rritjen e peshës së personave 
LGBT me gjëndrën tiroide “të shkaktuar nga fakti 
se personi është homoseksual”; dhe

•• punëtorë shëndetësor që raportojnë të dhëna 
të ndjeshme shëndetësore dhe personale, duke 
treguar shqetësime shumë të forta për privatësinë 
mes personave LGBT në këtë drejtim.

Edhe pse shtetrrethimi në fillim të pandemisë u 
mundësoi atyre të pushojnë pak nga takimet e 
tilla negative, pasi u hoqën kufizimet, kjo formë e 
perceptuar (dhe reale) e dhunës kundër komunitetit 
u kthye në një mënyrë më të theksuar dhe më të 
dhunshme. Si rezultat, personat LGBT përmendën 
se konsultimet online mund të kenë qenë një 
alternativë e mirë për ta, për të pasur më pak turp 
ose për t'u ndjerë më pak të gjykuar në sytë e një 
punëtori shëndetësor, por ata ende nuk u besojnë 
institucioneve të shëndetit publik ose mjekëve që 
punojnë në to.

“Unë do të raportoja [diskriminimin], por e di që 
asgjë nuk do të ndodhë. Të gjithë janë kolegë, 
miq; pinë kafe bashkë”.

“Qasja e tyre ndaj nesh nuk duhet të ndryshojë 
vetëm për shkak të informacionit rreth 
seksualitetit tonë.” -Persona nga komuniteti LGBT

Këto sjellje janë identifikuar edhe përmes desk 
analizës (Raport-mujor-për-janar-dhe-shkurt 

pdf [lgbti.mk]). Përveç kësaj, hulumtimi zbuloi 
gjithashtu se shumë persona trans dhe veçanërisht 
punëtorë transseksualë humbën punën e tyre 
gjatë pandemisë, gjë që i bëri ata të pastrehë dhe 
nuk kishin ushqim të mjaftueshëm, për shkak të 
mungesës së mbështetjes nga qeveria. Grupet lokale 
trans, si “TransFormA” dhe Koalicioni “Margjinat”, 
siguronin ushqime dhe produkte higjienike 
thelbësore si ndihmë urgjente çdo muaj.

Personat LGBT që humbën punën dhe iu desh 
të ktheheshin në shtëpinë e prindërve të tyre u 
përballën me diskriminim dhe dhunë të shtuar në 
familje. Në të vërtetë, shoqëria në përgjithësi është 
shumë më tolerante ndaj dhunës dhe diskriminimit 
kundër pakicave seksuale sesa kundër pakicave 
fetare, politike dhe të tjera racore dhe etnike: 36% 
e njerëzve në R. Maqedonisë së Veriut ende besojnë 
se njerëzit LGBT duan të kenë të drejta “të veçanta” 
(d.m.th. të privilegjuara).

3.3 Ndikimi ekonomik i pandemisë 
së shkaktuar nga Kovid-19 dhe 
kufizimet e përgjigjes

Desk analiza tregoi se të rinjtë në përgjithësi u 
përballën me vështirësi të veçanta financiare gjatë 
pandemisë me Kovid-19. Megjithatë, rreth 47% e 
të rinjve pohuan se nuk i plotësojnë kushtet për të 
përfituar nga masat financiare të qeverisë ose nuk 
janë të sigurt nëse i përmbushin. (MKD_COVID_CIP_
WEB_kor.pdf [coalition.org.mk]).

Në maj të vitit 2020, Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut miratoi masë të re që të 
gjithë qytetarët dhe të punësuarit me paga të 
ulëta, punëtorët shëndetësorë dhe të rinjtë (nga 
16 deri në 29 vjeç) të marrin kartelë pagese për 
blerjen e produkteve maqedonase dhe shërbime 
gjatë pandemisë, me qëllim forcimin e ekonomisë 
vendase (finansiska-pomosh-platezhna-kartica.pdf 
[myla.org.mk]), dhe të rinjtë e moshës 16 deri në 29 
vjeç që kanë marrë pjesë aktive në sistemin arsimor 
formal të vendit mund të marrin një transfertë të 
njëhershme prej 3.000 denarë (afërsisht 50 euro).  

Këto masa financiare të ndërmarra nga qeveria 
mund të konsiderohen si një reagim pozitiv; 
megjithatë, ato do të duhet të zgjerohen më tej 
për t'u bërë relevante për një numër të madh të 
rinjsh. Duke pasur parasysh rëndësinë e kufizuar që i 
kushtohet çështjeve të SHSR nga vetë të rinjtë gjatë 
pandemisë, masa të tilla janë të nevojshme, por jo 
të mjaftueshme për të pasur një ndikim pozitiv 
mbi ta në drejtim të kërkimit dhe qasjes deri te 

http://lgbti.mk/wp-content/uploads/2021/03/Месечен-извештај-за-јануари-и-февруари.pdf
http://lgbti.mk/wp-content/uploads/2021/03/Месечен-извештај-за-јануари-и-февруари.pdf
http://coalition.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/MKD_COVID_CIP_WEB_kor.pdf
http://coalition.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/MKD_COVID_CIP_WEB_kor.pdf
https://myla.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/finansiska-pomosh-platezhna-kartica.pdf
https://myla.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/finansiska-pomosh-platezhna-kartica.pdf
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informacioni dhe shërbimeve të SHSR për ta.

Përgjigja e qeverisë nuk arriti të adresonte asnjë nga 
nevojat e të rinjve për shërbime SHSR ose pajisjen e 
kartelës së re të pagesës. Ai ishte i vlefshëm vetëm 
për një periudhë të kufizuar dhe ishte i kufizuar në 
pagesën për aktivitete pushimi si hotele, kampingje, 
restorante, shërbime të ofrimit të ushqimit dhe 
pijeve dhe shërbime të tjera personale. Kështu, këto 
masa duhet të zgjerohen për të mbuluar më shumë 
fusha, të tilla si mbështetja e SHSR, dhe të ofrojnë 
shuma më të larta monetare. 

Pavarësisht kufizimeve të skemës, një pjesë e madhe 
e të rinjve nga grupet e cenueshme dinin për të: në 
të vërtetë, sipas hulumtimit se si masat e Kovid-19 
ndikojnë në të drejtat e njeriut të grupeve të 
margjinalizuara, 86% e pjesëmarrësve (përdoruesit 
e drogës, romët, njerëzit nga komuniteti LGBT, të 
mbijetuarit e dhunës në familje, personat që jetojnë 
me HIV, punëtorët seksual, personat me aftësi të 
kufizuara) dinin për masat financiare (MKD_COVID_
CIP_WEB_kor.pdf [coalition.org.mk]). Kjo tregon se 
zbatimi i masave të tilla – nëse ato mbulojnë edhe 
shërbimet dhe produktet për SHSR – ka të ngjarë të 
jetë me përfitim të madh.

3.4. Ndikimet pozitive mbi 
emocionet personale nga pandemia 
e shkaktuar nga Kovid-19 

Pjesëmarrësit në diskutimet e fokus grupeve nga 
të gjitha kategoritë e të rinjve deklaruan se nuk 
përjetuan ndonjë efekt pozitiv në emocionet 
personale. Megjithatë, janë vërejtur dy momente 
me një fije emocionesh pozitive, në thelb si pasoja 
pozitive të papritura të situatës së përgjithshme 
negative të pandemisë.

Së pari, disa të rinj u motivuan më shumë për të 
kërkuar informacion mbi çështjet që lidhen me 
SHDSR dhe, në këtë mënyrë, për të sqaruar çdo 
keqkuptim që kishin. Në këtë kontekst, më shumë 
kohë e lirë në pandemi i lejoi ata të mendonin më 
shumë. Së dyti, vendimi i qeverisë për të lejuar të 
gjitha gratë shtatzëna të punojnë nga shtëpia gjatë 
pandemisë u përshëndet si pozitiv, duke lehtësuar 
pjesërisht barrën e tyre emocionale:

“Unë nuk jam dakord që [SHDSR] nuk u përfshinë 
fare. Ishte pozitive që grave shtatzëna iu dha 
mundësia të punonin nga shtëpia. Ky ishte një 
nga aspektet që na shqetëson ne gratë shtatzëna 
dhe qeveria e kuptoi dhe në një kohë të shkurtër 
njohu nevojën që ato gra të qëndrojnë në shtëpi.”
-Një nëne e re e cila ka qenë shtatzënë gjatë pandemisë së 
shkaktuar nga Kovid-19 

http://coalition.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/MKD_COVID_CIP_WEB_kor.pdf
http://coalition.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/MKD_COVID_CIP_WEB_kor.pdf
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4.1. Ndikimi i Kovid-19 mbi 
shëndetin mendor  
 
Siç u theksua tashmë, shëndeti mendor është shumë 
i rëndësishëm për të rinjtë, të cilët kanë kërkuar 
shumë informacione mbi këtë temë si para dhe 
gjatë pandemisë. Tema është e përcaktuar mirë në 
mendjen e tyre, duke i bërë të qarta referencat për 
të. Në të vërtetë, gjatë diskutimeve në fokus grupet, 
fusha e shëndetit mendor ishte çështja që shkaktoi 
diskutimin më të fortë dhe më emocionalisht midis 
të gjitha grupeve të të rinjve dhe veçanërisht midis 
grupeve në situata të cenueshme.

Në diskutimin për ndikimin e Kovid-19 në shëndetin 
e tyre mendor, të rinjtë shprehën një besim të qartë 
se, veçanërisht gjatë kësaj periudhe, shëndeti 
mendor është bërë po aq i rëndësishëm sa ai fizik, 
në mos më shumë. Të rinjtë ia atribuojnë këtë 
rëndësi të shtuar izolimit që rrinin gjatë periudhave 
të shtetrrethimit, shkëputjes nga bashkëmoshatarët 
e tyre dhe faktit që shumë të rinj jetuan me 
prindërit e tyre gjatë kësaj periudhe (një fenomen 
që personat LGBT e konsiderojnë veçanërisht 
negativ), për çka ishte më se e nevojshme për të 
kërkuar mbështetje specialistike. Edhe pse ata 
mund të komunikonin përmes internetit, atyre u 
mungonte qartë aspekti i rëndësishëm i kontaktit 
njerëzor.

Pandemia e Kovid-19 ka treguar më tej se nevojat 
e personave LGBT nuk mund të plotësohen 
fare në kontekstin aktual strukturor, duke 
intensifikuar kështu nevojën e tyre për mbështetje 
psikologjike. Çështja më e rëndësishme në këtë 
drejtim është se ata nuk u besojnë punëtorëve 
shëndetësorë, sepse nuk i respektojnë nevojat 
dhe rrethanat e tyre personale vetëm për shkak 

të orientimit të tyre seksual. Në sytë e personave 
LGBT, stigmatizimi, keqtrajtimi dhe mungesa e 
profesionalizmit të punëtorëve shëndetësorë 
është bërë veçanërisht e qartë gjatë pandemisë në 
qëndrimet e profesionistëve të shëndetit mendor. 
Këto qëndrime, së bashku me besimin se shumica 
e psikologëve profesionistë nuk kanë njohuri dhe 
ekspertizë adekuate për t'u marrë me çështjet 
specifike me të cilat përballet komuniteti LGBT, 
i vendos ata në një disfavor psikologjik, duke i 
përjetësuar dhe përkeqësuar problemet e tyre të 
shëndetit mendor.

Për më tepër, çështjet e shëndetit mendor me të 
cilat përballen veçanërisht personat LGBT janë të 
lidhura fort me përvojat e dhunës gjatë pandemisë. 
Hulumtimi i kryer në fazën fillestare të pandemisë 
(nga prilli deri në maj 2020) në mesin e komunitetit 
LGBT (Të dhëna fillestare nga hulumtimi – kriza 
Kovid-19: Ndikimi mbi komunitetin LGBTI – Libertas 
[libertas.mk]) tregoi se 60% e pjesëmarrësve 
që identifikohen si persona LGBT përmendën 
se shëndeti i tyre mendor u përkeqësua gjatë 
pandemisë, ndërsa 12% përmendën se ata përjetuan 
një lloj dhune në fazën e hershme të pandemisë 
(kryesisht në formën e gjuhës së urrejtjes ose dhunës 
në internet). Për më tepër, rreth 46% e personave 
LGBT përmendën se kishin frikë nga zbulimi i 
orientimit të tyre seksual ose identitetit gjinor tek 
nëpunësit shtetëror dhe njerëzit e tjerë në mjedisin 
e tyre.

Anketa sasiore e të rinjve në tre muajt e fundit të 
2021. gjeti një efekt negativ të vazhdueshëm në 
shëndetin mendor si pasojë e pandemisë si tek të 
rinjtë në përgjithësi (55% përmendën se kishte një 
efekt të keq në shëndetin e tyre mendor) dhe tek të 
rinjtë në situata të cenueshme (52%).

IV. Shëndeti mendor

https://libertas.mk/prvichni-podatoci-od-istrazhuva-e-kovid-19-kriza-vli-ani-a-vrz-lgbti-zaednicata/
https://libertas.mk/prvichni-podatoci-od-istrazhuva-e-kovid-19-kriza-vli-ani-a-vrz-lgbti-zaednicata/
https://libertas.mk/prvichni-podatoci-od-istrazhuva-e-kovid-19-kriza-vli-ani-a-vrz-lgbti-zaednicata/


54

Ndikimi i Kovid-19 mbi shëndetin personal psikologjik dhe mendor 
 (% e atyre që e përmendin)

Të rinjtë në situata të 
cenueshme

Të rinjtë në zona rurale

Të rinjtë romë

Të rinjtë nga komuniteti 
LGBT

popullata e re e 
përgjithshme

Nënat e reja

11 44 30 13 3

12 37 30 16 5

18 34 30 13 6

19 31 36 9 4

12 23 31 23 12

17 24 38 14 7

     Shumë negativisht      Kryesisht negativisht   Nuk ka ndikuar     Kryesisht pozitivisht     Shumë pozitivisht

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Për më tepër, siç deklaruan profesionistët e arsimit 
në intervistat e thelluara, ndikimi negativ në 
shëndetin mendor të fëmijëve është një problem i 
madh: kjo i atribuohet kryesisht faktit se prindërit 
nuk ishin të gatshëm të mbështesnin fëmijët e 
tyre që kishin probleme të tilla si vështirësitë në 

socilaizimin me të tjerët, tabutë që lidhen me të 
folurit për çështje të tilla edhe në rrethin familjar, si 
dhe mbipopullimi i objekteve të shëndetit mendor, 
për shkak të të cilit mundësitë për të marrë ndihmë 
profesionale ishin të kufizuara.
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4.2 Kërkimi i mbështetjes për 
shëndetin mendor gjatë periudhës 
së pandemisë me Kovid-19  

Popullsia e re e përgjithshme

Përqindja e popullsisë së re të përgjithshme që 
kërkon çfarëdo lloj mbështetjeje psikologjike u 

rrit relativisht pak, nga 39% para pandemisë në 
44% gjatë pandemisë (pavarësisht rëndësisë që 
i kushtohet përmirësimit të shëndetit mendor). 
Për më tepër, pavarësisht besimit të përgjithshëm 
se kërkimi i mbështetjes profesionale nuk duhet 
të konsiderohet negativ (që përfshin konsultimet 
online), rritja më e ndjeshme në kërkimin e 
mbështetjes psikologjike ishte në formën e kontaktit 
me familjen ose miqtë.

Megjithatë, popullsia e re e përgjithshme e njohu 
dobinë potenciale nga bisedat me profesionistët e 
shëndetin mendor:

“Të gjithë ata që kanë nevojë për [një terapeutik/
psikiatër] duhet të kërkojnë ndihmë, në vend që 
gjithçka të mbajnë brenda.”

“Është mirë të flisni me një profesionist [nga fusha 
e shëndetit mendor] që mund t’ju ndihmojë”.
- Të rinj, Shkup

Nuk kam kërkuar mbështetje psikologjike

Diskutime me familjen ose miqtë

Këshillë/mbështetje e sigurt përmes internetit ose 
mediave sociale

Online sesione me psikologë ose këshilltarë

Mbledhjet ballë për ballë me psikolog ose 
këshilltar

Mbështetja përmes shkollave (nga psikologët/
arsimtarët etj.)

Online mbështetja nga OJQ ose grupet tjera për 
mbështetje të rinjve

Mbështetja ballë për ballë nga OJQ ose grupet 
tjera për mbështetje të rinjve

Linja telefonike për raste urgjente

Ekipet mobile me këshilltarë ose terapeutë

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Kanalet për informim për mbështetje/shërbime psikologjike PARA dhe GJATË pandemisë 
me Kovid-19 - popullata e re e përgjithshme (% e atyre që e përmendin)

  Para pandemise   Gjatë pandemisë

0 105 25 35 45 55 6515 3020 40 6050 70%
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Të rinjtë në situata të cenueshme 

Përqindja e të rinjve në situata të cenueshme që 
kërkuan mbështetje për shëndetin mendor gjatë 
pandemisë me Kovid-19 (krahasuar me periudhën 
para pandemisë) u rrit vetëm pak, me 59% të tyre 
që kërkonin një ndihmë të tillë, një rritje prej 7 

pikë përqindjeje. Kjo rritje ishte në formën e një 
shumëllojshmërie më të madhe të mbështetjes 
ose shërbimeve të aksesuara (përveç shumicës së 
diskutimeve me familjen ose miqtë), duke përfshirë 
mbështetjen në internet nga OJQ-të ose grupet e të 
rinjve, seancat online me psikologët dhe këshillat në 
internet ose në mediat sociale.

Nuk kam kërkuar mbështetje psikologjike

Diskutime me familjen ose miqtë

Këshillë/mbështetje e sigurt përmes internetit ose 
mediave sociale

Mbështetja përmes shkollave (nga psikologët/
arsimtarët etj.)

Mbledhjet ballë për ballë me psikolog ose 
këshilltar

Online mbështetja nga OJQ ose grupet tjera për 
mbështetje të rinjve

Mbështetja ballë për ballë nga OJQ ose grupet 
tjera për mbështetje të rinjve

Linja telefonike për raste urgjente

Online sesione me psikologë ose këshilltarë

Ekipet mobile me këshilltarë ose terapeutë

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Kanalet për akses te mbështetja/shërbimet  psikologjike PARA dhe GJATË pandemisë me 
Kovid-19  - të rinjtë në situata të cenueshme (% e atyre që e përmendin)

  Para pandemise   Gjatë pandemisë

0 105 15 25 35 4520 30 40 50%
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Mbledhjet ballë për ballë me psikolog ose 
këshilltar

Mbështetja ballë për ballë nga OJQ ose grupet 
tjera për mbështetje të rinjve

Mbështetja përmes shkollave (nga psikologët/
arsimtarët etj.)

Diskutime me familjen ose miqtë

Online mbështetja nga OJQ ose grupet tjera për 
mbështetje të rinjve

Këshillë/mbështetje e sigurt përmes internetit ose 
mediave sociale

Online sesione me psikologë ose këshilltarë

Ekipet mobile me këshilltarë ose terapeutë

Linja telefonike për raste urgjente

Kanalet me akses të vështirësuar ose është i pamundur gjatë pandemisë me Kovid-19  
(% e atyre që e përmendin)

  Të rinjtë në situata të cenueshme     popullata e re e përgjithshme

4.3 Barrierat për kërkim dhe qasje 
të mbështetjes shëndetësore 
psikologjike dhe mendore

Është e qartë se të rinjtë e cenueshëm u përballën 
me spektër të gjerë të problemeve gjatë marrjes së 
mbështetjes së tillë, siç shihet në hulumtimin sasior 
për të rinjve. 

Në këtë kontekst, një sërë pengesash domethënëse 
u zbuluan gjatë diskutimeve në fokus grupe me të 
rinjtë në situata të cenueshme.

Së pari, shërbimet e shëndetit mendor u konsideruan 
se funksiononin me kapacitet të reduktuar gjatë 
pandemisë për faktin se sistemi shëndetësor 
ishte i fokusuar në përgjithësi te pacientët me 
Kovid-19. Në dritën e kësaj, online konsultimet 
ishin të mbingarkuara dhe për këtë arsye nuk 
ishin një zgjidhje e përshtatshme për njerëzit që 
kishin nevojë për mbështetje të menjëhershme për 
shëndetin mendor.

Së dyti, të gjithë pjesëmarrësit e grupeve të 

fokusit ndanë një kuptim shumë të përbashkët 
dhe besimin e shprehur fuqishëm se stigma dhe 
tabutë që lidhen me përdorimin e mbështetjes 
dhe këshillimit profesional janë aq të forta sa i 
dekurajojnë seriozisht të rinjtë nga kërkimi i vërtetë 
i mbështetjes. Në këtë kontekst, anonimiteti gjatë 
përdorimit të internetit u siguron atyre një zonë 
komforti. Dhe në këtë rast, megjithëse të rinjtë 
e njohin nevojën për mbështetje profesionale të 
shëndetit mendor, ata janë të shqetësuar se mos 
shihen si “të çmendur”; në fund shqetësimi i tyre 
kryesor është se si të mbrojnë reputacionin e tyre 
brenda komunitetit të tyre. Me këtë sfond, dhe 
në një shoqëri të vogël, të mbyllur, nëse shohin 
një terapeutik, ata presin që ai të njihet në 

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

0 5 10 15 2520%
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komunitetin e gjerë (një shenjë tjetër që çështjet e 
profesionalizmit dhe privatësisë së të dhënave janë 
pengesa të dukshme).

”Nëse shkon te një psikolog në komunitetin tonë, 
duhet të jesh i çmendur. Është ende një temë 
tabu”.-  Një rom i ri, Cërnik

Si rezultat i asaj që u tha më sipër, në shumë raste të 
rinjtë fillojnë të kërkojnë mbështetje për shëndetin 
mendor vetëm kur situata bëhet serioze (për 
shembull, kur nevojiten anti-depresivë). Ky model 
vërehet në të gjitha grupet e të rinjve të cenueshëm, 
megjithëse nënat e reja janë pak më të hapura për 
të kapërcyer tabutë dhe për të kërkuar mbështetje 
profesionale: 

“Unë mendoj se është ende një temë tabu këtu 
të shkosh te një psikolog ose një psikiatër, dhe 
shumë njerëz as që mendojnë të kërkojnë ndihmë, 
por Kovid-19 vetëm do t'i inkurajojë pozitivisht 
njerëzit që të fillojnë të kërkojnë ndihmë, sepse 
kushdo që vjen tek dikush që vuante nga ankthi, 
frika e ndryshme dhe krizat e panikut, simptomat 
e tyre u theksuan gjatë pandemisë”.
- Nënë e cila ka lindur gjatë pandemisë me Kovid-19 

Anëtarët e komunitetit LGBT hezitojnë të kërkojnë 
mbështetje profesionale për shkak të sjelljes 
diskriminuese të profesionistëve të shëndetit 
mendor. Dhe në të vërtetë, personat LGBT janë 
përballur me gamën më të gjerë të problemeve në 
kërkimin dhe aksesin e mbështetjes për shëndetin 
mendor:

•• mbylljet dhe kufizimet e shërbimeve në lidhje me 
Kovid-19 e ndërlikuan më tej situatën, pasi njerëzit 
që jetonin jashtë kryeqytetit duhej të udhëtonin 
nga zonat rurale, duke rrezikuar infeksionin me 
virusin, për të vizituar qendrën e mbështetjes për 
të rinjtë “Dëshiroj të dijë”;

•• të rinjtë ishin fort të motivuar për të “mos 
tërhequr vëmendjen” për shkak të diskriminimit 
që përjetoi komuniteti LGBT nga profesionistët e 
shëndetit (përfshirë edhe profesionistët e shëndetit 
mendor);

Sa më i dukshëm të jesh, aq më shumë telashe ke 
këtu”.
-  person LGBT

•• desk analiza zbuloi më tej prova se ka shumë pak 
psikologë të trajnuar për të ofruar mbështetje për 
personat LGBT (izvestaj-mk_compressed.pdf [mhc.
org.mk]).

•• problemet me financimin për ato OJQ që ofrojnë 
mbështetje për shëndetin mendor për komunitetin 
LGBT: “Fronti Subverziv”, një shoqatë për pakicat 
seksuale dhe gjinore, dokumentoi një dyfishim të 
kërkesave për mbështetje të shëndetit mendor 
nga personat LGBT gjatë pandemisë Kovid -19. 
Megjithatë, në mungesë të mbështetjes financiare 
nga qeveria, ajo duhej të gjente mënyra alternative 
për të financuar në mënyrë të qëndrueshme më 
shumë punonjës për të përmbushur kërkesën 
(izvestaj-mk_compressed.pdf [mhc.org.mk]).

•• gjatë pandemisë me Kovid-19 u anuluan të gjitha 
ekzaminimet rutinë, kontrollet dhe ndërhyrjet 
kirurgjikale, gjë që shkaktoi rreziqe të paprecedentë 
shëndetësore për njerëzit në tranzicion: disa trans 
meshkuj mbetën pa terapinë e nevojshme, për shkak 
të vështirësive të shtuara me importet për shkak të 
mbylljes së kufijtë e vendit. Për shkak se nuk kishin 
mundësi të tjera, ata iu drejtuan blerjeve online (më 
të shtrenjta dhe pa të njëjtën garanci cilësore) ose 
e ndaluan tranzicionin, pas së cilës patën pasoja 
negative shëndetësore, fizike dhe emocionale; 

•• personat LGBT ishin vetëm pjesërisht të informuar 
për shërbimet që kishin në dispozicion për 
mbështetjen e shëndetit mendor gjatë me Kovid-19. 
Shumë prej tyre që u përballën me probleme të 
shëndetit mendor nuk kërkuan mbështetje për 
të zgjidhur problemet e tyre (ata zgjodhën të 
zgjidhnin mbështetjen nga miqtë në vend të tyre), 
sepse nuk ishin të sigurt se problemet e tyre mund 
të zgjidheshin, për shkak të paqëndrueshmërisë 
financiare dhe për shkak të mungesës së besimit te 
psikologët për shkak të përvojave të mëparshme 
negative me homofobinë (Të dhëna fillestare 
nga hulumtimi – kriza Kovid-19: Ndikimi mbi 
komunitetin LGBT– Libertas [libertas.mk]); dhe

•• disponueshmëria e kufizuar e shtëpive të sigurta 
për personat LGBT: Qendra e mbështetjes LGBT 
hapi shtëpinë e parë të sigurt, një strehë për 
personat LGBT të rrezikuar të bëhen të pastrehë, 
në vitin 2017. Ai ofron shërbime mbështetëse 
për akomodim, kriza dhe dhunë akute, mbrojtje 
afatgjatë, programe riintegrimi dhe risocializimi, 
dhe më shumë. Edhe pse kjo është padyshim një 
praktikë pozitive, ajo është me të vërtetë e kufizuar, 
pasi mund të ofrojë strehim të përhershëm vetëm 
për shtatë persona dhe pasi mbetet e vetmja strehë 
për personat LGBT në vend. Gjithashtu, ndërsa në 
vitin 2019 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka 
dhënë një kontribut financiar duke mbuluar 33% 
të kostove të qendrës, kjo mbështetje financiare 
është ndërprerë në vitin 2020 për shkak të Kovid-19 
dhe zgjedhjeve, të cilat kanë çuar në pasiguri më 
të madhe në lidhje me strehimin dhe sigurinë e 

https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2020/10/izvestaj-mk_compressed.pdf
https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2020/10/izvestaj-mk_compressed.pdf
https://libertas.mk/prvichni-podatoci-od-istrazhuva-e-kovid-19-kriza-vli-ani-a-vrz-lgbti-zaednicata/
https://libertas.mk/prvichni-podatoci-od-istrazhuva-e-kovid-19-kriza-vli-ani-a-vrz-lgbti-zaednicata/
https://libertas.mk/prvichni-podatoci-od-istrazhuva-e-kovid-19-kriza-vli-ani-a-vrz-lgbti-zaednicata/
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personave LGBT. Është e qartë se kjo ka pasur një 
ndikim të madh në zonën e rehatisë së shëndetit 
mendor që mund të ndiejnë personat LGBT për 
sa i përket mbështetjes dhe mbrojtjes adekuate 
(izvestaj-mk_compressed.pdf [mhc.org.mk]).

Të rinjtë pohuan gjithashtu se nuk kishte 
vetëdije të mjaftueshme se ku/si mund të gjenin/
kontaktonin një terapeutik ose një organizatë që 
ofron mbështetje psikologjike. Në këtë drejtim, 
linja telefonike falas e urgjencës për mbështetje 
psikologjike gjatë pandemisë bie në sy si i vetmi 
fenomen pozitiv për të cilin ata janë në dijeni, 
me numrin dhe informacionin që disponohet në 
të gjitha dokumentet dhe faqet e internetit të 
qeverisë. Anëtarët e komunitetit rom pohuan 
se nuk ka asnjë ndërgjegjësim për mbështetjen e 
disponueshme për ta, veçanërisht në internet.

Ekzistojnë probleme të qarta sistematike me 
mbështetjen e shëndetit mendor në sektorin publik: 

•• këshillimi psikologjik i ofruar nga sektori publik 
është i kufizuar dhe i lidhur ngushtë me sigurimin 
shëndetësor për ata që janë të punësuar; dhe

•• këshillimi ofrohet vetëm pasi mjeku i përgjithshëm 
të ketë bërë një vlerësim fillestar. Në këtë drejtim, 
argumentohet se mjekët e përgjithshëm kanë 
shmangur referimin e njerëzve për konsultim 
të shëndetit mendor për shkak të kërkesës 
jashtëzakonisht të lartë për shërbime të tilla, 
duke u mbështetur në zgjidhjen e lehtë të ofrimit 
të barnave/pilulave për t'i ndihmuar njerëzit të 
relaksohen. 

https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2020/10/izvestaj-mk_compressed.pdf
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5.1.Frekuenca e rasteve të dhunës 
seksuale dhe me bazë gjinore   
 
Përqindja e të rinjve në situata të cenueshme që 
raportuan se kanë përjetuar personalisht ose 

kanë qenë dëshmitarë të incidenteve të dhunës 
seksuale dhe të dhunës me bazë gjinore është 
jashtëzakonisht e lartë (42 %), dhe është edhe më 
e lartë tek të rinjtë romë (58 %) dhe tek të rinjtë 
nga komuniteti LGBT (48 %).

Incidenca e lartë e dhunës seksuale dhe me bazë 
gjinore gjatë pandemisë, si dhe ndërgjegjësimi i 
lartë për këto incidente, u shprehën si në diskutimet 
cilësore në fokus grupet me të rinjtë, ashtu edhe në 
intervistat e thelluara me ekspertë.

Anëtarët e popullatës së përgjithshme të të 
rinjve raportuan se ishin dëshmitarë të rasteve të 
ngacmimeve në mediat sociale, veçanërisht nga të 
moshuarit ndaj vajzave të reja.

Të rinjtë romë thanë se përballen me probleme 
shtesë me vajzat e reja që dërgohen jashtë vendit 
për t'u martuar me burra të panjohur dhe incidenca 
e martesave të fëmijëve është rritur; në këtë 
kontekst, është pohuar se rastet e përdhunimeve 
dhe abuzimeve janë në rritje. Përveç kësaj, ata kanë 
frikë se do të ngacmohen dhe turpërohen publikisht 

në rrjetet sociale dhe se do të publikohen fotot e 
tyre personale. Në lidhje me këtë, shumë të anketuar 
përmendën “Dhomën publike”, një skandal i njohur 
në Maqedoni që u ngrit kur individët krijuan 
një grup në Facebook dhe shpërndanë foto të 
paligjshme të vajzave, disa prej tyre të mitura, si 
dhe informacione private për disa prej vajzave, për 
t’i ngacmuar dhe turpëruar. Kjo është përmendur 
edhe nga disa përfaqësues të OJQ-ve (“Iniciativa për 
gratë”), të cilët theksuan se të rinjtë, kryesisht të 
reja rome, përjetojnë dhunë seksuale dhe me bazë 
gjinore në “Dhomën publike”, si dhe ngacmime dhe 
dhunë seksuale, të cilat janë përhapur në rrjetet 
sociale. U theksua cenueshmëria e grave të reja 
rome, për shkak të nevojës së tyre për të përballuar 
vështirësitë e papunësisë dhe burimet e kufizuara 
financiare.

V. Dhunë seksuale dhe me bazë gjinore

Popullata e re e përgjithshme

Të rinjtë në situata të cenueshme

Të rinjtë romë

Të rinjtë në zona rurale

Të rinjtë nga komuniteti LGBT

Nënat e reja
Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Pjesëmarrja e të rinjve të cilët personalisht kanë përjetuar ose janë dëshmitarë të 
incidenteve me dhunë seksuale dhe me bazë gjinore gjatë pandemisë me Kovid-19
 (% e atyre që e përmendin)
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Pandemia me Kovid-19 dhe ndalimet e lëvizjes kanë 
krijuar një situatë të pa tolerueshme për anëtarët 
e komunitetit LGBT. Sepse në momentin e ndalimit 
të lëvizjes ata detyroheshin të jetonin me familjarët 
që nuk pranonin zgjedhjen e tyre për orientimin 
seksual, u krijua një lloj “burgu” dhe ata ishin 
viktima të një forme specifike të “dhunës” ndaj tyre, 
e cila. çoi në një humbje të plotë të besimit:

“Disave prej nesh u varej jeta në pe derisa 
qëndronin në shtëpi.”

“Mjafton një koment i tillë i keq për të më larguar 
prej tyre [prindërve]”.
- Persona nga komuniteti LGBT

Për më tepër, incidenca më e lartë e dhunës seksuale 
dhe e dhunës me bazë gjinore u reflektua më tej 
në informacionin që doli nga desk analiza dhe 
komentet kthyese nga palët e prekura eksperte 
në këtë fushë. Përfaqësuesit e OJQ-ve që ofrojnë 
shërbime për të mbijetuarat e dhunës seksuale 
dhe të dhunës me bazë gjinore, e theksuan rritjen 
e incidencës së këtyre llojeve të dhunës si një 
problem madhor të shkaktuar nga pandemia, 
duke përmendur pengesat për bashkëpunimin me 
institucionet me të cilat duhet të bashkëpunojnë 
për të menaxhuar shërbimet e tyre: Si pasojë e 
kufizimeve të para për Kovid-19, me fillimin e 
shtetrrethimit, numri i thirrjeve në lidhje me dhunën 
në familje u rrit me rreth 30%, dhe një peshë të 
madhe në telefonata kishte dhuna kibernetike ndër 
personale. Rritje ka pasur edhe numri i mesazheve 
online përmes rrjeteve sociale nga femrat që 
kërkonin ndihmë, mbështetje dhe dëshironin të 
flisnin.

UNICEF-i gjithashtu raportoi se dhuna në familje 
është rritur gjatë pandemisë, ku gati 10% e 
viktimave janë fëmijë. Fëmijët ishin viktima të 
neglizhencës dhe abuzimit kryesisht nga mosha 0 
deri në 5 vjeç, ndërsa fëmijët që ishin viktima të 
sulmeve seksuale janë kryesisht nga mosha 13 deri 
në 15 vjeç  (https://www.unicef.org/northmacedonia/
media/6816/file/Study:%20Social%20and%20
Economic%20Effects%20of%20COVID-19.pdf). 

Gjatë vitit 2020 Ministria e Punëve të Brendshme ka 
dokumentuar 34% më shumë raportime të dhunës 
në familje krahasuar me vitin 2019 dhe 50% më 
shumë krahasuar me vitin 2018  (MKD_COVID_CIP_
WEB_kor.pdf (coalition.org.mk)). 

Dhuna në familje është shumë më e zakonshme tek 
femrat rome nën moshën 28-vjeçare sesa tek femrat 
në përgjithësi. Dhuna psikologjike është vërejtur të 
jetë më e përhapur se dhuna fizike në familje 

Dhuna në familje është shumë më e zakonshme tek 
femrat rome nën moshën 28-vjeçare sesa tek femrat 
në përgjithësi. Dhuna psikologjike është vërejtur 
të jetë më e përhapur se dhuna fizike në familje 
(Vlijanieto od krizata od covid zeni.pdf [esem.org.
mk]). 

Organizata joqeveritare “Rrjeti kombëtar kundër 
dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje” shprehu 
shqetësim të veçantë për shtetrrethimin e parë 
30-ditor në mbarë vendin, kur të gjithë qytetarët 
duhej të qëndronin në shtëpi për të parandaluar 
përhapjen e Kovid-19. Ajo argumentoi se për shumë 
gra viktima të dhunës në familje, shtëpia nuk është 
një hapësirë e sigurt, kështu që gratë dhe fëmijët e 
tyre e gjejnë veten në një situatë shumë të vështirë, 
shpesh kërcënuese për jetën (Rreziku i rritur nga 
dhuna në familje dhe dhuna intime e partnerëve 
në periudhën e gjendjes së jashtëzakonshme | 
Televizioni Sitel [sitel.com.mk]); “Sitel”, “Rreziku 
i rritur nga dhuna në familje dhe dhuna intime e 
partnerëve në periudhën e shtetrrethimit”, 19 mars 
2020 ).

Rrjeti kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe 
dhunës në familje reagoi duke kërkuar që të 
transmetohej një reklamë për një linjë për ndihmë 
pa pagesë për fëmijët viktima të dhunës dhe 
zhvilloi protokolle për të mbrojtur strehën e saj nga 
Kovid-19, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të grave 
dhe fëmijëve që i kanë mbijetuar dhunës, për të 
reduktuar kontaktet ndërmjet fëmijëve dhe autorit 
të abuzimit dhe për të parandaluar çdo dhunë që 
mund të lindë nga pandemia.

https://www.unicef.org/northmacedonia/media/6816/file/Study:%20Social%20and%20Economic%20Effects%20o
https://www.unicef.org/northmacedonia/media/6816/file/Study:%20Social%20and%20Economic%20Effects%20o
https://www.unicef.org/northmacedonia/media/6816/file/Study:%20Social%20and%20Economic%20Effects%20o
http://MKD_COVID_CIP_WEB_kor.pdf
http://MKD_COVID_CIP_WEB_kor.pdf
http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2021/1/Vlijanieto%20od%20krizata%20od%20covid%20zeni.pdf
http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2021/1/Vlijanieto%20od%20krizata%20od%20covid%20zeni.pdf
https://sitel.com.mk/zgolemen-rizik-od-semejno-i-intimno-partnersko-nasilstvo-vo-periodot-na-vonredna-sostojba
https://sitel.com.mk/zgolemen-rizik-od-semejno-i-intimno-partnersko-nasilstvo-vo-periodot-na-vonredna-sostojba
https://sitel.com.mk/zgolemen-rizik-od-semejno-i-intimno-partnersko-nasilstvo-vo-periodot-na-vonredna-sostojba
https://sitel.com.mk/zgolemen-rizik-od-semejno-i-intimno-partnersko-nasilstvo-vo-periodot-na-vonredna-sostojba
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5.2Vlerësimi i reagimit të shtetit 
ndaj dhunës seksuale dhe dhunës 
me bazë gjinore gjatë pandemisë 
me Kovid-19   
 

Duke pasur parasysh rritjen e incidencës së dhunës 
seksuale dhe të dhunës me bazë gjinore, të rinjtë 
në situata të cenueshme dhe popullata e re në 
përgjithësi menduan se përgjigja e përgjithshme 
e shtetit për t'u marrë me çështje të tilla gjatë 
pandemisë ishte shumë e pamjaftueshme.

Shteti në mënyrë jo të përshtatshme përballej me dhunën seksuale dhe me bazë gjinore 
gjatë pandemisë me Kovid-19  (% e atyre që e kanë përmendur)

Popullata e re e përgjithshme

Të rinjtë në situata të 
cenueshme

43 18 15 24

39 11 25 25

  Pajtohem      Nuk pajtohem      As pajtohem, as nuk pajtohem      Nuk e di

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)
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5.3 Kërkimi dhe sigurimi i mbrojtjes 
efektive në rastet e dhunës seksuale 
dhe dhunës me bazë gjinore
 
Mungesa e besimit në institucione dëmton pjesërisht 
besimin në aftësinë e vajzave dhe grave të reja për 
të kërkuar dhe për të marrë mbrojtje kuptimplotë 
në rastet e dhunës seksuale dhe të dhunës me 
bazë gjinore. Megjithatë, në R. e Maqedonisë 
së Veriut, një përqindje e lartë e njerëzve që i 
mbijetuan personalisht ose dëshmuan incidente 
ndërmorën një lloj aktiviteti për sa i përket 
raportimit ose kërkimit të mbështetjes: afërsisht 
80% midis të rinjve në përgjithësi dhe 82% midis 
të rinjve në situata të cenueshme. Nga kjo mund të 
konstatohet se të rinjtë janë sensibilizuar për këtë 
çështje gjatë pandemisë. Dhe në të vërtetë, aftësia 
për të raportuar incidentet në polici ose OJQ-të e 
duhura, si përmes mënyrës tradicionale ashtu edhe 

elektronike, është e një rëndësie vendimtare.

Në këtë kontekst, OJQ “Nadezh” raportoi se 
gjatë pandemisë me Kovid-19 ka marrë më shumë 
mesazhe online sesa telefonata. Kjo për shkak 
të përdorimit të aplikacionit “Bëhu e sigurt” e 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, i cili spikat 
si një praktikë mjaft pozitive në lidhje me dhunën 
seksuale dhe me bazë gjinore, duke i lejuar gratë 
të kontaktojnë institucionet përkatëse përmes një 
aplikacioni, si një alternativë për thirrjet telefonike. 

Megjithatë, në tërësi, është e qartë se kur bëhet 
fjalë për të gjitha kanalet dhe mënyrat e përdorura 
për të raportuar incidente të tilla, ato janë mjaft 
jo efektive për të ofruar mbështetjen e duhur dhe 
një pjesë e konsiderueshme e njerëzve që raportuan 
incidente nuk e morën mbështetjen ose zgjidhjen 
e kërkuar.

E ka raportuar incidentin në polici/te sigurimi

Ka përdorur apliakcion për celular që të kërkojë 
ndihmë ose ta locojë stacionin e policisë ose 

Ka kërkuar këshillë te OJQ/grupi për 
mbështetje të rinjve

Ka përdorur linjë telefonike për mbështetje

Akses deri te shtëpia për strehim/shtëpia e sigurt

E ka raportuar incidentin te arsimtari/profesori/
këshilltari shkollor

Ka marrë kujdes mjekësor për lëndime fizike

Akses deri te psikologu/këshilltari

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Mbështetje e kërkuar dhe e fituar në rastet e dhunës seksuale dhe me bazë gjinore gjatë 
pandemisë me Kovid-19  (% e atyre që e përmendin)

  Mbështetje e fituar pasi që personi ka dëshmuar ose ka përjetuar incident 
  Veprime të ndërmarra pasi që personi ka dëshmuar ose ka përjtuar incident

0 5 10 15 2520 30 35%
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Përveç kësaj, hulumtimi cilësor përmes diskutimeve 
në fokus grupet dhe intervistave të thelluara me 
ekspertë zbuloi një sërë pengesash thelbësore për 
kërkimin e mëtejshëm të mbështetjes/raportimin e 
incidenteve të dhunës seksuale dhe të dhunës me 
bazë gjinore, por edhe për përgjigjen e duhur ndaj 
raporteve të tilla.

Përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë thanë 
se përkundër faktit se ekzistojnë tri qendra për 
mbrojtjen dhe kujdesin e viktimave të dhunës 
seksuale, shumë pak viktima realisht raportojnë 
incidente të tilla, sepse nuk inkurajohen në mënyrë 
aktive të raportojnë. Nga kjo mund të konkludohet 
se, pavarësisht rritjes së ndjeshme të dhunës 
seksuale dhe të dhunës me bazë gjinore, një pjesë 
e madhe e incidenteve mbeten të pa raportuara dhe 
të “fshehura”.
 
Të gjitha grupet e të rinjve ranë dakord se 
efektiviteti i institucioneve që merren me rastet 
e dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore 
ishte në pikëpyetje edhe para pandemisë dhe se 
pandemia theksoi dështimet e institucioneve për 
të mbrojtur në mënyrë adekuate viktimat. U vu re 
se institucionet janë “praktikisht të padobishme” 
kur merren me çdo situatë dhune të këtij lloji. 
Prandaj, besimi në polici në këtë drejtim është i 
ulët – nëse ekziston fare – dhe në disa raste është 
një pikëpamje e përgjithshme që policët gjithashtu 
janë disa nga autorët më të shpeshtë (gjë që lidhet 
me incidentet e publikuara në të cilat autorët ishin 
policë oficerë). Për më tepër, ky besim po bie në 
mënyrë të vazhdueshme pasi gjithnjë e më shumë 
raste të dhunës seksuale dhe me bazë gjinore bëhen 
në lajme, pa raportime të mëvonshme se policia ka 
ndërmarrë veprime për të mbrojtur dhe ndihmuar 
viktimat, për të zvogëluar problemin ose për të 
sjellë autorët përpara drejtësisë. Në këtë kontekst, 
pjesëmarrësit në diskutimet e grupeve të fokusit 
vunë në dukje një shembull kyç nga popullata e 
përgjithshme rinore, duke iu referuar një incidenti 
të ndodhur në Demir Kapi, ku policia thjesht i tha 
viktimës femër se autori/sulmuesi ishte “i lartë” 
dhe i premtuan që do të kalojë pa ndërmarrë 
veprime të mëtejshme. Një besim i tillë i reduktuar 
tek autoritetet mbështet më tej pretendimin se jo 

efektiviteti i tyre mund t'i dekurajojë njerëzit që të 
raportojnë raste të dhunës seksuale dhe të dhunës 
me bazë gjinore:

“Viktimat e dhunës nuk kanë besim të 
mjaftueshëm tek institucionet për të raportuar 
incidentet dhe kanë frikë nga dhunuesi”.
- Një i ri, Shkup

Në mesin e grave rome, ekziston një mungesë e 
ngjashme besimi dhe të anketuarit pohojnë se, 
nëse ndërmerret ndonjë veprim, bëhet shumë 
ngadalë dhe shumë vonë për të parandaluar 
abuzimin e mëtejshëm. Dhe në të vërtetë, gratë 
e reja përgjithësisht hezitojnë të kontaktojnë 
policinë, sepse ato tashmë janë treguar joefektive 
në mbështetjen e të dashurve/të dashurave që 
kanë përjetuar dhunë fizike në të kaluarën. Për më 
tepër, në rastin e grave rome, fakti që ato nuk janë 
të pavarura financiarisht në raport me partnerin e 
tyre mashkull duket se e ushqen më tej mosbesimin 
ndaj pushtetit:

“Ne nuk kemi besim tek institucionet. Ata janë në 
anën e atij që do të paguajë më shumë”.
-  Një rome e re

Personat LGBT, po ashtu, kanë mosbesim të madh 
te pushteti: 

“Unë nuk njoh një person në komunitet që do të 
shkonte në polici.”
- Person LGBT

Njerëzit LGBT shpesh do t'u drejtoheshin miqve ose 
OJQ-ve si burime tradicionale të ngushëllimit. Për 
më tepër, në kontekstin e pandemisë me Kovid-19, 
aksesi në shërbimet mbështetëse në internet si 
seminare, punëtori, takime dhe këshillim ishte i një 
rëndësie të veçantë. Pavarësisht disponueshmërisë 
së tyre, aktivitete të tilla online konsiderohet se 
nuk ofrojnë mbështetjen e nevojshme, pasi ato 
përgjithësisht mbeten në nivelin teorik. Në fund të 
fundit, personat LGBT ranë dakord se programet 
parandaluese në lidhje me dhunën seksuale dhe 
dhunën me bazë gjinore mungojnë qartë. 
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5.4 Mangësitë institucionale në 
përgjigje të dhunës seksuale dhe 
dhunës me bazë gjinore
 
Kufizimet në trajtimin e incidenteve të dhunës 
seksuale dhe dhunës me bazë gjinore përkeqësohen 
më tej nga disa mangësi institucionale dhe historike 
në këtë drejtim.

Profesionistët e arsimit e theksojnë mungesën e 
përgjithshme të ndërgjegjësimit tek të rinjtë se si 
të identifikojnë në mënyrë proaktive incidentet e 
dhunës seksuale dhe të dhunës me bazë gjinore 
dhe t'i inkurajojnë ata t'i raportojnë ato, gjë që 
rrjedh nga fakti se lëndë të tilla nuk janë pjesë 
e kurrikulës shkollore. Objektivi i deklaruar i 
Ministrisë së Arsimit në këtë drejtim është që të 
zhvillojë këto aftësi dhe njohuri te nxënësit përmes 
qëllimeve të transferueshme dhe me lëndë specifike, 
t'i inkurajojë ata të kërkojnë ndihmë kur rrezikohet 
siguria e tyre, etj.

Mungon edhe komunikimi dhe bashkëpunimi 
institucional dhe ndër sektorial, për këtë arsye 
viktimat janë ende të pambrojtura dhe shpeshherë 
duhet të vazhdojnë të jetojnë me dhunuesin. 

Mbështetja e pamjaftueshme f inanciare e 
qeverisë për shtëpinë e sigurt të komunitetit LGBT, 
veçanërisht gjatë pandemisë, krijoi shumë probleme 
në aftësinë dhe kapacitetin e strehës për të pranuar 
viktima të reja të dhunës seksuale dhe të dhunës me 
bazë gjinore.

Qendra për punë sociale, e cila është institucioni 
përgjegjës për zgjidhjen e rasteve të dhunës, ishte 
kryesisht e mbyllur dhe e padisponueshme për 
periudha të gjata gjatë pandemisë. Janë raportuar 
raste në të cilat viktima është dashur të denoncojë 
një incident të dhunës seksuale dhe gjinore jashtë 
ambienteve të Qendrës, në një bisedë shumë të lirë 
dhe joformale, në kundërshtim me regjistrimin e 
plotë dhe adekuat të rastit.
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6.1. Reagimi i pamjaftueshëm nga 
sistemi shëndetësor dhe qeveria
 
Pjesëmarrësit e rinj në të gjitha diskutimet 
e grupeve të fokusit ranë dakord pothuajse 
njëzëri se përgjigja e qeverisë për zgjidhjen e 
çështjeve të lidhura me SHSR, në përgjithësi, ishte 
krejtësisht e pamjaftueshme. Dhe në të vërtetë, 
me hulumtimin sasior të të rinjve, u zbulua se 

një pjesë jashtëzakonisht e madhe e popullatës 
së përgjithshme të re dhe të rinjve në situata të 
cenueshme besonin se pandemia e Kovid-19 tregoi 
se sa pak vëmendje i kushton qeveria SHDSR. Të 
njëjtin qëndrim e mbajnë edhe përfaqësues të 
OJQ-ve (për shembull, “Nadezh”), të cilët shprehën 
besimin se institucionet nuk komunikojnë në 
mënyrë adekuate ose janë të paarritshme për të 
rinjtë kur bëhet fjalë për çështjet e SHSR.  

6.2 Politika sistemore dhe kufizimet 
legjislative   
 
Ashtu si vendet e tjera të rajonit, ligjet, rregulloret 
dhe masat e marra në përgjigje të pandemisë nuk i 
morën parasysh nevojat e grave, minoriteteve dhe 
veçanërisht të personave në situata të cenueshme. 
Sipas palëve të prekura, kjo ishte kryesisht rezultat 
i faktit se vendimmarrësve u mungonte një kuptim 
i përgjigjeve të bazuara në të drejtat e njeriut 
dhe se si këto masa i prekin pakicat, gratë dhe të 
pafavorizuarit. Si të tilla, masat i neglizhuan nevojat 
e të rinjve në situata të cenueshme dhe të njerëzve 
që ishin tashmë në një pozitë të pa lakmueshme, 
gjë që prekte në mënyrë disproporcionale grupe të 
caktuara.

Nëpërmjet desk analizës dhe gjatë hulumtimit 
cilësor (diskutimet në grupet e synuara dhe 
intervistat e thelluara me ekspertë), u identifikuan 
kufizimet e mëposhtme:

•• Qeveria dështoi të vendosë masa që synojnë 
mbrojtjen e grupeve më të cenueshme – veçanërisht 
gratë – si të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore, 
viktimat ose viktimat e mundshme të trafikimit 
të qenieve njerëzore dhe gratë që punojnë në 
ekonominë informale, me pak ose aspak konsultim 
me ata që ofrojnë shërbime mbështetëse për disa 
nga këto grupe, të tilla si organizatat qytetare 
që drejtojnë shtëpi të sigurta ose institucione që 
ofrojnë mbrojtje sociale për ata që kanë më shumë 
nevojë.

•• Mungesa e gjuhës së ndjeshme gjinore ishte 
veçanërisht e pasuksesshme në të gjitha masat, 
kështu që ishte e vështirë të shmangej njëanshmëria 
gjinore dhe masat ishin të verbra nga ana gjinore 
ndaj pasojave të tyre të mundshme.

 

VI. Vlerësim i reagimit institucional
ndaj kovid-19

Pandemia e Kovid-19 ka treguar se sa shumë pak vëmendje pushteti në shtet i ka 
kushtuar SHDSR  (% e atyre që e kanë përmendur)

Popullata e re e përgjithshme

Të rinjtë në situata 
të cenueshme 48 19 17 17

51 8 21 20

  Pajtohem      Nuk pajtohem      As pajtohem, as nuk pajtohem      Nuk e di

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)
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•• Denoncimet për dhunë ndaj fëmijëve zakonisht 
shoqërohen me dhunë ndaj nënave me fëmijë të 
mitur, të cilat sipas ligjit konsiderohen edhe viktima 
të drejtpërdrejta. Në këtë drejtim, rastet e dhunës 
së bashkëmoshatarëve mes fëmijëve në familjet 
me kujdestari ndoshta janë neglizhuar (https://
www.unicef.org/northmacedonia/media/6816/
file/Study:%20Social%20and%20Economic%20
Effects%20of%20COVID-19.pdf).  

•• Masat e shpallura nga qeveria në përgjigje të 
Kovid-19, duke përfshirë izolimin, distancimin 
social dhe higjienën, kanë qenë sfiduese për grupet 
e margjinalizuara, siç janë disa pakica etnike të 
margjinalizuara (romët), të cilët nuk kanë mundësi 
të barabarta për të mbrojtur veten ose për të 
përmbushur elementet elementare për strehim, 
ushqim, higjienë dhe ilaçe (MKD_COVID_CIP_WEB_
kor.pdf [coalition.org.mk]).  

•• Të rinjtë romë pohuan se ka diskriminim të 
konsiderueshëm në nivel institucional dhe përsëri 
e theksuan mungesën e aksesit në sigurimin 
shëndetësor si problem kyç. Ata nuk janë në gjendje 
të paguajnë sigurimin shëndetësor privat sepse nuk 
mund ta përballojnë atë.

•• Anëtarët e komunitetit LGBT janë të bindur se 
pavarësisht se janë vendosur masa legjislative (p.sh. 
Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi), autoritetet 
përkatëse për zbatimin e tyre nuk i zbatojnë dhe 
nuk i respektojnë ato.   

•• Konkretisht për sa i përket dhunës seksuale 
dhe dhunës me bazë gjinore, edhe pse Republika 
e Maqedonisë së Veriut e ka nënshkruar dhe 
ratifikuar Konventën e Stambollit, nuk ka plane 
për zbatimin aktual të saj në legjislacion. Për më 
tepër, fakti që ekzistojnë ligje kontradiktore për 
mbrojtjen nga dhuna seksuale dhe dhuna me bazë 
gjinore nuk funksionon në favor të viktimave apo 
autoriteteve për të mbrojtur viktimat: konkretisht, 
Ligji për mbrojtjen sociale, nga njëra anë, dhe 
Ligji për parandalimin dhe mbrojtja nga dhuna 
ndaj grave dhe dhuna në familje, nga ana tjetër, 
dallojnë sa i përket autorëve të dhunës. Ndërsa 
Ligji për parandalimin e dhunës thotë se dhunuesi 
duhet të largohet nga shtëpia dhe viktima duhet të 
qëndrojë e sigurt në shtëpi, sipas Ligjit të mbrojtjes 
sociale, viktima duhet të largohet nga shtëpia, duke 
shkaktuar konfuzion dhe probleme në zbatim. 

••  Qasja në shërbimet kontraceptive dhe SHDSR ka 
dështuar veçanërisht për gratë dhe vajzat në zonat 
rurale.

•• Vajzat dhe gratë që nuk kishin qasje në shërbimet 
e rregullta të ofruara në bazë të sigurimit 
shëndetësor duhej të përdornin shërbime nga 
sektori privat, por çmimet e tyre ua kufizonin qasjen 
dhe përdorimin e këtyre shërbimeve.s. 

Në të kundërt, të rinjtë thanë se preferonin të 
ndërmerreshin disa veprime në nivel sistemik, duke 
përfshirë: 

• • për seksualitetin dhe dhunën me bazë gjinore:

•• qasje më e madhe në qendrat për strehim për 
gratë; dhe

•• trajnim për policinë me aftësi të përshtatshme për 
përballje me incidentet me dhunën seksuale dhe 
dhunën me bazë gjinore;; 

•• qasje më e mirë deri te informacionet për gratë 
shtatzëna për masat për Kovid-19 gjatë pandemisë;

•• akses dhe informacion më i mirë në lidhje me linjat 
telefonike për mbështetje psiko-sociale për personat 
LGBT: gjatë diskutimeve në grupe të fokusit personat 
LGBT kërkuan në mënyrë specifike informacion në 
lidhje me disponueshmërinë e linjave telefonike për 
ndihmë, informacione kontakti për terapeutikët dhe 
informacion se si bashkëmoshatarët e tyre përballen 
me situatën e Kovid-19 në shtëpi; dhe 

•• të lehtësohet dhe zgjerohet aksesi në produktet 
dhe testet e IST (si p.sh. kompletet e testeve për IST 
dhe HIV, etj.), dhe atë në të gjitha qytetet e vendit, 
jo vetëm në ato më të mëdhatë.

https://www.unicef.org/northmacedonia/media/6816/file/Study:%20Social%20and%20Economic%20Effects%20of%20COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/northmacedonia/media/6816/file/Study:%20Social%20and%20Economic%20Effects%20of%20COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/northmacedonia/media/6816/file/Study:%20Social%20and%20Economic%20Effects%20of%20COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/northmacedonia/media/6816/file/Study:%20Social%20and%20Economic%20Effects%20of%20COVID-19.pdf
http://coalition.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/MKD_COVID_CIP_WEB_kor.pdf
http://coalition.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/MKD_COVID_CIP_WEB_kor.pdf


68

Pavarësisht reagimit joadekuat ndaj pandemisë me 
Kovid-19, u përcaktua zbatimi i një sërë praktikash 
pozitive, qoftë si vazhdimësi e aktiviteteve të 
krijuara tashmë, qoftë si përgjigje e drejtpërdrejtë 
ndaj krizës. Megjithëse shumë nga praktikat mund 
të mos kenë shumë ndikim në arritjen e qëllimeve të 
tyre, nëse ato vazhdojnë të zbatohen ose zgjerohen, 
ka mundësi ato të japin rezultate premtuese. 

Përveç kësaj, ato përfshijnë gjithashtu një sërë 
përgjigjesh më të përgjithshme që mund të 
kenë potencialin për t'u transferuar në fushën 
e shpërndarjes së informacionit dhe ofrimit 
të shërbimeve SHDSR. Praktikat kryesore dhe 
implikimet e tyre për sa i përket veprimeve/
qëllimeve të mëtejshme që do të synohen janë 
renditur më poshtë.

VI. Praktitat pozitive

7.1 Edukimi seksual dhe informacionet    

Praktika                                                                                Veprimet/objektivat e mëtejshme

Të sigurohet edukim seksual online, i cili do të përfshijë 
mësimin sinkron dhe asinkron dhe do të zbatohet nga 
HERA.

Mësimi sinkron: Sesionet e edukimit gjithëpërfshirës 
seksual (EGJS) me prezencë fizike u përshtatën si punëtori 
online për të rinjtë në platformën e internetit Zoom. Këto 
përfshijnë punën në grupe në Zoom, ndarjen e ekranit në 
Google Slides dhe funksionet për etiketa në platformën 
Zoom për të përmirësuar ndërveprimin midis pjesëmarrësve.  

UTë mësuarit asinkron dhe krijimi/ndarja e tregimeve: Duke 
përdorur historitë në Instagram, edukatorët e rinj nga HERA 
postuan video përgjigje ndaj pyetjeve të bëra nga ndjekësit 
mbi temat e SHSR. Duke krijuar një shabllon të historisë në 
Instagram me thënien “EGJS më mësoi...” dhe duke e ndarë 
atë me ndjekësit, të rinjtë që morën pjesë në programin 
EGJS ishin në gjendje të vazhdonin fjalinë duke përshkruar 
diçka domethënëse që mësuan gjatë sesioneve, për të ndarë 
në historinë e tyre dhe të emërojnë miq për ta ndarë me ta. 

Praktika për të cilat raportuan nga OJQ HERA

Një mënyrë e shkëlqyer jo vetëm 
për të ruajtur, por edhe për të 
përmirësuar edukimin seksual 
përmes kanaleve joformale

Aktivitete të tilla duhet të 
mbështeten më tej dhe të 
zbatohen/shpërndahen në 
bashkëpunim me institucionet 
qeveritare dhe ministritë.

Video të shkurtra që edukatorët bashkëmoshatarë i krijuan 
dhe i shpërndanë mbi temën e kënaqësisë, SHSR dhe dhunës 
u shpërndanë në mediat sociale për të edukuar të rinjtë dhe 
për t'u ofruar atyre një mundësi për të parë shkurtimisht se 
çfarë është EGJS.   

Praktikat për të cilat raportuan OJQ-të

Apel për të gjithë të rinjtë me 
qasje në internet; mund të 
jetë një mënyrë efektive për të 
rritur ndërgjegjësimin dhe për 
të prezantuar temat e edukimit 
seksual dhe SHSR, edhe për ata të 
rinj me njohuri të kufizuara.

Një seri video-animacionesh me pyetjet e parashtruara 
më shpesh dhe përgjigje koncize rreth pilot programit për 
EGJS filloi të transmetohej në shtator 2021, për të informuar 
të rinjtë dhe publikun e gjerë dhe për të parandaluar 
përhapjen e dezinformatave në lidhje me virusin Kovid-19 
dhe pasojat e tij në shëndetin e njeriut. 

Praktikat për të cilat raportuan OJQ-të

Skema duke miratuar pyetje 
dhe përgjigje mund të jetë e 
zbatueshme dhe e rëndësishme 
edhe në të ardhmen, pasi të ketë 
përfunduar pandemia.
Përdorimi i video animacioneve 
është një joshje vërtet efektive 
për përdorimin e faqeve të tilla 
të internetit.
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7.2 Dhuna seksuale dhe dhuna  me bazë gjinore

Praktika                                                                                Veprimet/objektivat e mëtejshme

Online aplikacioni JE E SIGURT u promovua nga Ministria 
e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me UNDP. 
Aplikacioni celular synonte të siguronte që të mbijetuarit 
e dhunës të mund të merrnin ndihmën dhe mbrojtjen që 
u nevojitet nga dhuna në familje gjatë pandemisë. Është 
punuar në gjuhët maqedonase, shqipe dhe rome. 
Aplikacioni për celular ka një buton të kuq me të cilin 
viktimat mund të dërgojnë menjëherë numrin e telefonit 
dhe vendndodhjen e tyre në linjën kombëtare SOS për 
viktimat e dhunës në familje.

Ai gjithashtu përmban një listë kontaktesh (policia, qendra 
të punës sociale, shërbime të specializuara për të mbijetuarit 
e dhunës në familje dhe seksuale), një listë të të drejtave të 
të mbijetuarve të dhunës në familje, këshilla praktike për 
ata që janë në rrezik sulmi, protokolle ligjore për mbrojtjen 
e dhunës në familje dhe histori suksesi personal anonime 
nga viktimat e dhunës.

Praktika të identifikuara me desk analizën dhe për të cilat 
raportuan palët e prekura

Kjo iniciativë e qeverisë duhet të 
jetë një udhërrëfyes për nisma 
të tjera të ngjashme për çështje 
që lidhen me SHSR që kanë 
pika kontakti me shkeljet e të 
drejtave të njeriut, diskriminimin, 
paraqitjen e ankesave etj.

Një nismë e tillë duhet të 
promovohet edhe më shumë me 
reklama dhe kanale të ndryshme 
komunikimi.

Duhet të sigurohet financim 
afatgjatë për funksionimin 
normal të aplikacionit.
Një opsion shtesë për gjurmimin 
dhe regjistrimin nëse rastet janë 
zgjidhur/veprimet e ndërmarra, 
të cilat do të përdoreshin nga 
autoritetet, mund të ndërtohet 
në sfond, dhe kështu aplikacioni 
do të ishte një mjet efektiv 
monitorimi.

7.1 Edukimi seksual dhe informacionet      

Praktika                                                                                Veprimet/objektivat e mëtejshme

12 OJQ punuan së bashku për të analizuar efektet e  
Kov id-19  tek  të  r in j të  dhe përgat i tën n jë  sërë 
rekomandimesh për të përmirësuar politikat dhe masat 
publike që qeveria duhet të prezantojë për të minimizuar 
pasojat negative.  

Praktikat që i zbatoi Forumi edukativ rinor 

Është thelbësore të ruhet një 
bashkëpunim i tillë ndërmjet 
institucioneve në të ardhmen pas 
pandemisë; mund të fokusohet 
veçanërisht në çështjet e SHSR.
 
Sigurimi i një pike/portali të 
vetëm hyrjeje në internet për 
shpërndarjen e gjetjeve të tilla 
duhet të konsiderohet jo vetëm në 
aspektin e masave të politikave, 
por edhe në drejtim të ofrimit 
të komenteve për programet e 
ardhshme të edukimit seksual 
brenda dhe jashtë shkollave.
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7.2 Sexual and gender-based violence   
Praktika                                                                                       Veprimet/objektivat e mëtejshme
  

Në përgjigje të nevojës në rritje për mbështetje ligjore 
për gratë viktima të dhunës gjatë pandemisë, Shoqata 
për Emancipimin, Solidaritetin dhe Barazinë e Grave 
krijoi platformën online “Kërko këshillë”, e cila u ofron 
përdoruesve të regjistruar këshilla ligjore falas në lidhje 
me dhunën në mbrojtjen e familjes, procedurat e divorcit, 
ndihma e fëmijëve, etj. Të identifikuara me hulumtim nga 
zyra (MKD_COVID_CIP_WEB_kor.pdf [coalition.org.mk])

Të identifikuara me hulumtim nga zyra (MKD_COVID_CIP_
WEB_kor.pdf [coalition.org.mk])

O J Q - t ë  t ë  t i l l a  d u h e t  t ë 
marrin mbështetje shtesë dhe 
bashkëpunimi ndërmjet OJQ-ve 
dhe institucioneve qeveritare 
duhet të krijohet dhe zhvillohet 
më tej.

OJQ “Nadezh” mori pjesë në hartimin e një dokumenti 
të dorëzuar në qeveri, të përgatitur nga Rrjeti kombëtar 
kundër dhunës. Dokumenti kishte për qëllim të siguronte që 
nëse një viktimë duhet të largohej nga shtëpia e tyre gjatë 
shtetrrethimit, ajo nuk do të ndëshkohej. Kjo u pranua, së 
bashku me masat e tjera të propozuara.

Praktika për të cilat raportuan palët e prekura

Reagim i shpejtë pozitiv 
i qeverisë ndaj nismave 
të ndërmarra nga sektori 
joqeveritar.

Në kohë krize dhe kufizimesh 
udhëtimi, “përjashtimet” e 
arritura në këtë mënyrë mund 
të ofrojnë mbrojtje afatshkurtër. 
Në terma afatgjatë, përjashtime 
të tilla duhet të parashikohen 
edhe kur nuk ka pandemi, për të 
siguruar që shteti të konsiderojë 
gjithmonë mbrojtjen e viktimave 
si një shërbim thelbësor.  
.  

Rrjeti kombëtar për mbrojtjen e grave kërkuan që të 
transmetohen reklamat e linjës për ndihmë pa pagesë:

•  për fëmijët viktima të dhunës;

•  që të ruhet shëndeti i grave dhe fëmijëve të cilët kanë 
përjetuar dhunë; dhe

• të zvogëlohet kontakti midis fëmijëve dhe dhunuesit për 
të parandaluar çdo dhunë që mund të ndodhë për shkak 
të Kovid-19.

Praktika për të cilat raportuan palët e prekura

Rritja e ndërgjegjësimit për 
linjat e ndihmës pa pagesë, duke 
synuar grupe specifike si fëmijët 
dhe prindërit e tyre, është një 
praktikë pozitive dhe duhet 
përmirësuar.

Numra të tillë duhet të 
publikohen në mënyrë të 
përhershme ose periodike për të 
siguruar që të gjithë personat që 
kanë nevojë për një ndihmë të 
tillë mund ta përdorin atë sa herë 
që u nevojitet.
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7.3.OJQ që mbështesin grupe konkrete të cenueshme të rinjsh online dhe 
ballë për ballë

Praktika                                                                                Veprimet/objektivat e mëtejshme

Grupet e mbështetjes online dhe burimet e dobishme si 
“Së bashku në izolim” u krijuan për të lehtësuar efektet e 
izolimit veçanërisht për personat LGBT.

LGBTI Maqedoni, por edhe njohja më e gjerë nga vetë 
komuniteti LGBT për praktikat pozitive të prezantuara 
nga OJQ-të, si transmetimi i programeve të trajnimit në 
internet dhe ofrimi i shtëpive të sigurta për të mbijetuarit 
e dhunës seksuale dhe me bazë gjinore.

Kanalet online janë veçanërisht 
të rëndësishme për të mundësuar 
komunikim të vazhdueshëm 
ndërmjet anëtarëve të 
komunitetit LGBTI.

Kanale të tilla në internet janë 
një lloj “strehe” për personat 
LGBT që janë të kufizuar 
në shtëpinë e familjes gjatë 
periudhave të kufizimeve të 
udhëtimit dhe ndalimeve të 
lëvizjes.

Kanalet online duhet të 
hulumtohen dhe zhvillohen më 
tej edhe pas pandemisë, me 
referencë të veçantë për nevojat 
e komunitetit LGBT.

“Shkupi Pride” organizon ngjarje dhe diskutime online gjatë 
muajit të krenarisë për të mundësuar mënyra alternative të 
lidhjes, duke kapërcyer izolimin.

LGBTI Maqedoni

Rritja e ndërgjegjësimit dhe 
mbështetja e komunitetit për 
ngjarje të tilla është thelbësore 
kur ka kufizime fizike, në mënyrë 
që të ruhet një ndjenjë e lidhjes 
dhe besnikërisë.

Ngjarje të tilla në internet duhet 
të plotësojnë ngjarje të mëdha si 
“Prajd” bile edhe pas pandemisë.

Përshtatja/përdorimi i platformave online për gratë 
shtatzëna dhe nënat e reja si e-gjinekologë 

Gratë shtatzëna apo nënat e reja që kishin nevojë 
për informacion mbi çështjet gjinekologjike apo për 
të porsalindurit po kërkonin gjithnjë e më shumë 
informacion në platforma të tilla.

Ndërgjegjësimi shtesë për 
platformat e këtilla.

Vizitat në terren dhe mbështetja online që u ofrohet grave 
rome veçanërisht nga OJQ-të që punojnë me komunitetin, 
siç është “Iniciativa e grave rome” nga Shuto Orizari.

Gjithashtu, u përmend edhe bashkëpunimi ndërmjet OJQ-
ve dhe gjinekologëve gjatë pandemisë, për të menaxhuar 
procesin dhe për të lobuar te autoritetet komunale për 
blerjen e pajisjeve. Këto përpjekje zgjeruan fushën e 
dhënies së informacionit dhe përfshinin shpërndarjen e 
pakove higjienike (paketa për dinjitet) si në Shutkë ashtu 
edhe në vendet tjera.

Mbështetje e synuar e identifikuar përmes hulumtimit 
nga zyra.

Është thelbësore të ruhet 
mbështetja e synuar për 
komunitetin rom në një periudhë 
krize.

OJQ-të që janë në gjendje 
të ofrojnë shërbime të tilla 
në të gjithë vendin duhet të 
identifikohen dhe të mbështeten 
për të kryer aktivitete të 
ngjashme.
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7.3. OJQ që mbështesin grupe konkrete të cenueshme të rinjsh online dhe ballë për ballëGO
Praktika                                                                                       Veprimet/objektivat e mëtejshme
   

Qeveria ka vendosur të lejojë të gjitha gratë shtatzëna të 
punojnë nga shtëpia gjatë pandemisë.

Ka pasur një reagim vërtet pozitiv tek gratë shtatzëna 
dhe nënat e reja, të cilat mendojnë se kjo masë është 
pozitive dhe se i ka ndihmuar vërtet në gjendjen e tyre 
emocionale. 

Një lehtësim i tillë mund të 
lobohet dhe zbatohet për grupet 
e tjera në situata të cenueshme, 
duke njohur në thelb rrethanat e 
tyre të veçanta.

Linja telefonike pa pagesë për rastet urgjente për 
mbështetje psikologjike është promovuar shumë, me 
numrin dhe informacionin e disponueshëm në të gjitha 
dokumentet qeveritare dhe faqet e internetit. 

Personat LGBT e pranuan atë më pozitivisht

Kur ka krizë, është thelbësore të 
rritet ndërgjegjësimi për numrin 
e linjave të tilla të ndihmës për 
shëndetin mendor, dhe kjo duhet 
të mbështetet nga fonde shtesë.

Qendra për mbështetje LGBT në 2017 hapi shtëpinë e parë 
të sigurt, një strehë për personat LGBT të rrezikuar nga 
të pastrehët. Ajo ofron strehim, mbështetje në krizë dhe 
dhunë akute, mbrojtje afatgjatë, programe riintegrimi dhe 
risocializimi dhe më shumë.  

Për këtë raportuan palët e interesuara, por me zhgënjim 
të madh për shkak të kapacitetit të kufizuar akomodues 
prej vetëm shtatë personash dhe për faktin se në vitin 2020 
qeveria ndërpreu fondet. 

Një strehë e tillë është e një 
rëndësie kritike për komunitetin 
LGBT sepse ofron strehim fizik.
Financimi duhet të sigurohet 
në mënyrë që ai të vazhdojë të 
funksionojë në një periudhë krize 
dhe të zgjerohet në të ardhmen, 
pas pandemisë me Kovid-19.
 

7.4 Distribuimi i produkteve të grupeve të cenueshme  

Praktika                                                                                Veprimet/objektivat e mëtejshme

OJQ-të që punojnë në Shkup dhe qytete të tjera ofruan 
produkte, ilaçe dhe produkte të tjera për SHDSR për grupet 
e cenueshme.

Praktikat për të cilat raportuan palët e prekura

OJQ-të duhet të marrin 
mbështetje shtesë dhe 
bashkëpunimi ndërmjet OJQ-ve 
dhe institucioneve qeveritare 
duhet të zyrtarizohet dhe 
zhvillohet më tej. Praktika të tilla 
duhet të shtrihen edhe në zonat 
rurale.
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Siç u theksua në pjesën e 7-të të këtij dokumenti, 
pavarësisht se është ndërmarrë një spektër i gjerë 
masash, veçanërisht nga OJQ-të, ato përgjithësisht 
nuk kanë pasur efektin e dëshiruar në grupet rinore 
për të cilat janë menduar. Në këtë kontekst, dhe 
nëse merren parasysh përvojat e tyre, grupet e 
të rinjve kanë identifikuar një sërë praktikash që 
mund të jenë veçanërisht të dobishme për ta në një 
periudhë krize siç është pandemia e Kovid-19.

Praktikat që i rekomandojnë të rinjtë në hulumtimin 
sasior 

Për popullatën e re të përgjithshme dhe të rinjtë 
në situata të cenueshme, kërkesa më e rëndësishme 
ishte të kishin një mjek të besuar, i cili gjithashtu 
mund t'u siguronte atyre konsultime ose receta 
online. Në përgjithësi, të rinjtë rekomanduan 
gjithashtu prezantimin e një aplikacioni celular 

me harta dhe orët e punës të spitaleve apo OJQ-
ve më të afërta, duke treguar se përgjigja pozitive 
e aplikacionit “Bëhu e sigurt” për raportimin dhe 
trajtimin e dhunës seksuale dhe me bazë gjinore 
mund konceptualisht të zgjerohet në një gamë më 
të madhe shërbimesh për SHSR. Dhe me të vërtetë, 
popullata e re e përgjithshme përdor kanale 
online për të porositur dhe blerë artikuj online 
nga farmacitë, si dhe për të marrë edukim seksual 
përmes videove.

 

Në të kundërt, për të rinjtë në situata të cenueshme, 
opsionet tradicionale janë më të rëndësishme, të 
tilla si linjat e telefonit për ndihmë 24/7 të dedikuara 
për aspekte specifike të SHSR, si dhe shpërndarja e 
rregullt e produkteve falas në zonën ku ata jetojnë, 
si prezervativët, kompletet e testimit dhe produkte 
të higjienës menstruale.

VIII. Praktikat që rekomandohen për të ardhmen

Praktikat që më së shumti preferohen për të ardhmen (% a atyre që i përmendin)

Popullata e re e përgjithshme Të rinjtë në situata të cenueshme

% %

Mjeku im i përgjithshëm/mjeku i familjes 
ofron konsultime në internet ose receta të 
barnave 

51
Mjeku im i përgjithshëm/i familjes ofron 
konsultime ose receta në internet 

43

Aplikacion për celular/faqe interneti me 
harta dhe orët e hapjes së spitaleve ose 
qendrave mbështetëse më të afërta të 
ofruara nga OJQ-të

47
Linja për ndihmë funksionale 24/7 të 
dedikuara për aspekte të veçanta të SHSR

39

Farmacia online për të porositur produkte/
teste/ilaçe, ku njerëzit mund t'i blejnë vetë, 
pa recetë

44
Dorëzimi i rregullt i prezervativëve falas, 
teste, produkte të higjienës menstruale, etj. 
në zonën ku jetojnë të rinjtë

36

Platformë online që ofron edukim seksual 
dhe video të dobishme

41
Farmaci online për të porositur produkte/
teste/ilaçe, ku njerëzit mund t'i blejnë vetë, 
pa recetë

31

Dorëzimi i rregullt i prezervativëve falas, 
analiza, produkte të higjienës menstruale, 
etj. në zonën ku jetojnë të rinjtë

35 
Qendër në komunitet, në zonën ku jetojnë 
të rinjtë

30
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Praktikat që më së shumti preferohen për të ardhmen (% a atyre që i përmendin)

Popullata e re e përgjithshme Të rinjtë në situata të cenueshme

% %

Ligjërata për edukimin seksual në shkolla 32
Automatë shitës vetë shërbyes për produkte 
(p.sh. prezervativë, kontraceptivë, produkte 
të higjienës menstruale)

30

Skrining teste për HIV ose IST, për përdorim 
në shtëpi

28
Online platformë që ofron edukim seksual 
dhe video të dobishme

29

Portali për ueb faqe ose mjek të akredituar 27
Ekipet e lëvizshme të mjekëve, infermierëve 
ose terapeutikët që vizitojnë zonën ku 
jetojnë të rinjtë

27

Linja për ndihmë funksionale 24/7 kushtuar  
aspekteve konkrete për SHSR

25
Skrining teste për HIV ose IST, për përdorim, 
në shtëpi

26

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)

Përveç kësaj, grupe të veçanta të të rinjve në situata 
të cenueshme kanë nevoja dhe preferenca specifike 
shtesë. Për shembull, të rinjtë romë, dhe veçanërisht 
të rinjtë në zonat e largëta, theksuan rëndësinë e të 
pasurit një qendër komunitare në zonën e tyre, si 
dhe mundësinë e ekipeve të lëvizshme të mjekëve/
infermierëve që të vizitojnë zonat ku ata jetojnë. 
Personat LGBT ishin veçanërisht të interesuar për 

shpërndarjen e rregullt të produkteve falas, si dhe 
mundësinë e aksesit në automatet shitëse të vetë-
shërbimit për produktet; të dyja janë qartësisht të 
rëndësishme për t'i ndihmuar ata të kenë akses në 
produktet SHSR në mënyrë anonime dhe private, 
duke pasur parasysh diskriminimin që ata shpesh e 
hasin.
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Praktikat që më së shumti preferohen për të ardhmen (% a atyre që i përmendin)

Të rinjtë në zona rurale Të rinjtë romë Të rinjtë nga komuniteti LGBT

% % %

Mjeku im i përgjithshëm/i 
familjes ofron konsultime 
online ose receta

51
Mjeku im i përgjithshëm/i 
familjes ofron konsultime 
online ose receta 

43

Dorëzimi i rregullt i 
prezervativëve falas, 
teste, produkte të 
higjienës menstruale, etj. 
në zonën ku jetojnë të 
rinjtë

Linja për ndihmë 
funksionale 24/7 të 
dedikuara për aspekte të 
veçanta të SHSR

47
Qendër për komunitetin 
në zonën ku jetoj

39

Linja për ndihmë 
funksionale 24/7 të 
dedikuara për aspekte të 
veçanta të SHSR

Farmaci online për të 
porositur produkte/teste/
ilaçe, ku njerëzit mund t'i 
blejnë vetë, pa recetë

44

Aplikacion për celular/ueb 
faqe me harta dhe orët 
e hapjes së spitaleve ose 
qendrave mbështetëse 
më të afërta të ofruara 
nga OJQ-të

36
Mjeku im i përgjithshëm/i 
familjes ofron konsultime 
online ose receta

Qendër e komunitetit në 
zonën ku jetoj

41

Linja për ndihmë 
funksionale 24/7 të 
dedikuara për aspekte të 
veçanta të SHSR

31

Aplikacion për celular/ueb 
faqe me harta dhe orët 
e hapjes së spitaleve ose 
qendrave mbështetëse 
më të afërta të ofruara 
nga OJQ-të

Ekipet e lëvizshme të 
mjekëve, infermierëve ose 
terapeutikëve që vizitojnë 
zonën ku jetojnë të rinjtë

35 

Ekipet e lëvizshme të 
mjekëve, infermierëve ose 
terapeutikëve që vizitojnë 
zonën ku jetojnë të rinjtë

30

Automatë shitës vetë 
shërbyes për produkte 
(p.sh. prezervativë, 
kontraceptivë, produkte 
të higjienës menstruale)

Burimi: Hulumtimi sasior për të rinjtë (2021)
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Sipas gjetjeve të studimit për të rinjtë në 
Maqedoninë e Veriut që u prezantua në këtë 
raport, duhet të merren parasysh disa aspekte 
gjatë hartimit dhe zbatimit të politikave dhe 
programeve publike për adresimin e nevojave të 
të rinjve në lidhje me SHDSR dhe në përgjithësi 
dhe në një situatë krize, siç është pandemia e 
Kovid-19.

Në mënyrë të veçantë, duhet të merren parasysh 
dhe të përfshihen këto që vijojnë.

Kërkesa dhe qasje deri te 
informacionet për çështje lidhur me 
SHDSR

Ekziston një mungesë thelbësore e vetëdijes, si dhe 
keqkuptim dhe konfuzion midis të rinjve rreth asaj 
se çfarë paraqesin SHDSR. Kjo situatë ka ekzistuar 
edhe para pandemisë, ndërkohë që stereotipat 
kulturore dhe tabutë për SHDSR janë faktorë që 
kufizojnë përfshirjen dhe motivimin e të rinjve për 
t'u informuar për çështjet që lidhen me SHDSR. Kjo 
situatë zgjat edhe më shumë, sepse në kurrikulën 
formale në shkolla nuk ka SHDSR.

Për shkak të pandemisë me Kovid-19, njerëzit ishin 
të preokupuar me probleme të tjera (të lidhura 
me pandeminë në përgjithësi) dhe për këtë arsye 
motivimi për t'u informuar për SHDSR u dobësua 
më tej për shkak të mungesës së kontaktit social dhe 
faktit që ata ishin të izoluar në shtëpi. Për më tepër, 
veçanërisht në fazat e hershme të pandemisë, kishte 
pak informacion adekuat dhe të saktë mbi SHDSR, 
veçanërisht për të rinjtë në situata të cenueshme; 
ata nuk e dinin se cilit kanal dhe/ose informacion 
t'i besonin; klinikat/qendrat shëndetësore dhe 
mjekët nuk kishin gjithmonë përgjigjet e duhura për 
pyetjet e tyre; dhe informacioni për SHDSR u varros 
nën ortekun e informacionit për Kovid-19.

Në këtë kontekst, fokusi në drejtim të përmirësimit 
të aksesit të të rinjve në informacion në kohë krize 
duhet të jetë në kanalet cilësore dhe temat që ishin 
të rëndësishme për të rinjtë gjatë pandemisë me 
Kovid-19, përkatësisht:

•• Lehtësimi i aksesit në informacion se si të rinjtë 
mund të kenë akses në kujdesin shëndetësor të 
sigurt dhe shërbimet e SHDSR, të tilla si takimet 
gjinekologjike, testet e shtatzënisë, lindja e fëmijës, 
këshillimi psikologjik, farmacitë e hapura dhe 
konsultimet psikologjike.

•• Shpërndarja e informacionit mbi shëndetin 
mendor dhe mirëqenien psikologjike dhe ndikimin 
e virusit Kovid-19 në kontracepsionin, kushtet e 
përgjithshme dhe mënyrën e aksesit në shërbimet 
përkatëse mbështetëse.

•• Të shfrytëzohen kanalet teknologjike, të 
internetit dhe të mediave sociale si mjete kyçe për 
shpërndarjen e informacionit si për popullatën e 
përgjithshme të të rinjve ashtu edhe për të rinjtë 
në situata të cenueshme. Dhe në të vërtetë, gjatë 
pandemisë, si popullata e përgjithshme e të rinjve 
ashtu edhe të rinjtë në situata të cenueshme me 
akses në internet janë mbështetur në mënyrë 
dramatike më shumë në ueb faqet, blogjet 
dhe aplikacionet. Në këtë kontekst, mund të 
konsiderohet edhe përdorimi i mjeteve digjitale për 
ofrimin e edukimit seksual. 

•• Përpjekjet për të përfshirë organizatat ndërkombë-
tare (si Organizata Botërore e Shëndetësisë) dhe 
ueb faqet të besuara, ndërkohë që kërkohen 
mënyra për të përmirësuar disponueshmërinë dhe 
besueshmërinë e informacionit në ueb faqet lokale 
dhe shtetërore.

•• Të përdoren OJQ-të si një burim kyç të besueshëm 
informacioni për të rinjtë e cenueshëm nga 
komuniteti LGBT, duke pasur parasysh faktin se ata 
nuk mund të flasin hapur me familjen, miqtë apo 
bashkëmoshatarët. Të rinjtë nga komuniteti LGBT 
thanë se OJQ-të janë organizata që janë vërtet të 
ndjeshme ndaj nevojave të tyre. 

Qasja te shërbimet dhe produktet 
për SHSR 

Të rinjtë në situata të cenueshme kishin nevojë për 
një gamë më të gjerë shërbimesh dhe produktesh 

G.Opinione të 
rëndësishme  
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gjatë pandemisë me Kovid-19 sesa të rinjtë në 
përgjithësi. Kjo me siguri është reflektim i nevojave 
specifike që lindin nga cenueshmëria e tyre dhe 
e kuptuarit se ata në përgjithësi nuk kanë akses 
në shërbime të tilla. Në drejtim të përmirësimit 
të aksesit në shërbimet dhe produktet e SHSR, 
vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet objektivit 
të dyfishtë të adresimit të nevojave të tyre më të 
mëdha dhe tejkalimit të barrierave për akses që janë 
vërejtur gjatë pandemisë:

•• Të ofrohet akses në shëndetin dhe konsultimin 
gjinekologjik, veçanërisht për të rinjtë nëkomu-
nitete të largëta, të cilët nuk kanë qasje të lehtë 
fizike në qendrat shëndetësore.

••Për të siguruar disponueshmërinë e produkteve të 
higjienës menstruale dhe prezervativëve, produkte 
që ishin shumë të kërkuara gjatë pandemisë (dhe 
para pandemisë) dhe të cilat ndonjëherë janë jashtë 
rezervave.

••Të përfshihen farmacitë si kanal kyç për shpërnda-
rjen e produkteve (dhe mundësisht shërbimeve) për 
SHSR. Ndërsa popullata e re e përgjithshme përdorte 
shumë më tepër farmacitë gjatë pandemisë (duke 
sinjalizuar rolin e tyre pozitiv në kohë krize), të 
rinjtë në situata të cenueshme e përdornin më pak 
këtë kanal për shkak të problemeve të aksesit, si 
për shembull fakti që nuk kishte farmaci të hapura 
aty pranë. Ky problem buronte kryesisht nga orët 
e kufizuara të punës së farmacive në afërsi të tyre. 

•• Të sigurohet akses në këshillim seksual dhe/ose 
marrëdhënie për të rinjtë në situata të cenueshme, 
si dhe testimin ose marrjen e medikamenteve 
lidhur me HIV-in (të cilat komuniteti LGBT ka pasur 
ndikimin më të madh) dhe kontracepsionit për raste 
urgjente. Ka pasur një kërkesë të madhe për këto 
shërbime gjatë pandemisë me Kovid-19 dhe të rinjtë 
në situata të cenueshme janë përballur me vështirësi 
të veçanta për qasje deri te ato.

••  Të sigurohet që konsultimet e ofruara nga mjekët 
mund të ofrohen në mënyrë efektive përmes 
telefonit dhe online. Në këtë kontekst, mjeku 
i përgjithshëm apo i familjes duhet të luajë një 
rol vendimtar, duke qenë se të rinjtë, pavarësisht 
situatës, përmendën se Kovid-19 u tregoi se sa e 
rëndësishme është të kenë një mjek familjar të cilit 
mund t'i besojnë për të mbrojtur shëndetin e tyre 
dhe mirëqenien.

••  Rritja e mëtejshme e kapaciteteve të linjave për 
ndihmë, përdorimi i të cilave është rritur gjatë 
pandemisë.

•• T'u kushtohet vëmendje shërbimeve për të cilat 

të rinjtë në situata të cenueshme thanë se ishin të 
vështira për t'u aksesuar: mjekët privatë (dhe mjekët 
e sektorit publik), ekipet e lëvizshme të mjekëve, 
konsultimet online dhe telefonike me mjekët dhe 
OJQ-të të cilave u besojnë.

••  Rritja e mbështetjes institucionale, veçanërisht  
për komunitetin rom në kohë krize. Hulumtimi 
tregoi se problemet e grave rome me aksesin në 
shërbimet e SHSR u rritën për shkak të diskriminimit 
edhe më të madh dhe faktit që ato nuk kishin 
sigurim shëndetësor, gjë që e bëri veçanërisht 
të vështirë për to aksesin e shërbimeve gjatë 
pandemisë, si dhe për shkak se ato nuk mund të 
përballonin për të udhëtuar në qendra shëndetësore 
apo farmaci më të largëta.

Të menduarit për gratë e reja 
shtatzëna dhe nënat e reja

Gratë shtatzëna dhe nënat e reja ndjenin frikë, 
ankth dhe stres për shkak të ndërgjegjësimit të 
ulët, mungesës së njohurive dhe informacioneve 
kontradiktore për mënyrën sesi virusi Kovid-19 
ndikon në shëndetin e tyre dhe shëndetin e të 
porsalindurit, si dhe pasojat e ushqyerjes me gji. 
Përveç kësaj, ata ishin të hutuar se si të caktonin 
një konsultë ose një takim me mjekun. Duke pasur 
parasysh këtë, pikat e mëposhtme duhet të merren 
parasysh:

•• Mbështetje e mëtejshme për zhvillimin e internetit 
dhe platformave online, të cilat janë dëshmuar si 
zgjidhje efektive për problemet e nënave të reja, 
të cilat kanë hasur vështirësi si në vizitën fizike në 
qendrat shëndetësore, ashtu edhe në kontaktimin 
me mjekët në linjat telefonike të ngarkuara. 
Platforma të tilla online mundësojnë komunikim 
asinkron, duke i lejuar mjekët të përgjigjen sapo 
t'u jepet mundësia ose sa më shpejt që të jenë në 
dispozicion, duke reduktuar rrezikun e mungesës së 
telefonatës tërësisht. 

•• Të zgjerohen kapacitetet e vetë linjave telefonike 
në qendrat shëndetësore duke shtuar numrin e 
linjave dhe punonjësve që janë në dispozicion për 
t'iu përgjigjur thirrjeve.

•• Të shpërndahet informacioni mbi menaxhimin 
e shtatzënisë, kujdesin pas lindjes dhe lindjen 
si informacion me prioritet të lartë. Këto tema 
ishin shumë të rëndësishme për nënat e reja gjatë 
pandemisë. 

•• Të ndërmjetësohet më mirë procesi i caktimit dhe 
ofrimit/pjesëmarrjes në kontrolle. Edhe pse cilësia e 
shërbimeve nuk ishte problem në këtë drejtim, sfida
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të veçanta gjatë pandemisë me Kovid-19 ishin aksesi 
në shërbime dhe informimi i mjekëve për nevojat e 
grave shtatzëna dhe nënave të reja.

•• Të vendoset dhe të vazhdojë praktika pozitive e 
qeverisë që nënat e reja e njohën dhe me të cilën 
mund të punonin nga shtëpia pa asnjë ndikim në 
të ardhurat.

Shëndeti mendor dhe mbështetja 
psikologjike

Fusha e shëndetit  mendor është shumë e 
rëndësishme (dhe e ngarkuar emocionalisht) për 
të rinjtë, të cilët kërkuan shumë informacion mbi 
këtë temë para dhe gjatë pandemisë me Kovid-19. 
Të rinjtë kanë një pikëpamje të qartë se gjatë 
pandemisë, shëndeti mendor është bërë po aq i 
rëndësishëm sa shëndeti fizik, nëse jo më shumë. 
Kjo reflektohet në ndikimin ekzistues negativ të 
pandemisë në shëndetin mendor si në popullatën 
e re të përgjithshme (55% përmendën se kishte një 
ndikim negativ në shëndetin e tyre mendor) ashtu 
edhe tek të rinjtë në situata të cenueshme (52%).

Pavarësisht kësaj nevoje për mbështetje, përqindja 
e popullatës së re të përgjithshme që kërkon ndonjë 
mbështetje profesionale psikologjike është rritur 
vetëm pak. Në këtë kontekst, duhet të merren 
parasysh një sërë masash:

•• Të ruhet kapaciteti i shërbimeve të shëndetit 
mendor në kohë krize; të rinjtë mendonin se 
shërbimet e shëndetit mendor ofroheshin me 
kapacitet të reduktuar dhe mendonin se konsultimet 
online ishin të mbingarkuara.

•• Të organizohen aktivitete komunikimi që do 
të ndihmojnë në destigmatizimin e përdorimit të 
mbështetjes dhe këshillimit profesional, veçanërisht 
në kohë krize, kur ka më shumë nevojë për shërbime 
të tilla.

•• Për të rritur ndërgjegjësimin se ku/si të rinjtë 
mund të gjejnë/të kontaktojnë me një terapeutik 
ose organizatë që ofron mbështetje psikologjike. 
Në këtë drejtim, ndërgjegjësimi për l injën 
telefonike pa pagesë për mbështetje psikologjike 
në pandemi spikat si një fenomen pozitiv që 
mund të përmirësohet dhe mirëmbahet më tej. 
Anëtarët e komunitetit rom pohuan se nuk ka asnjë 
ndërgjegjësim për mbështetjen e disponueshme për 
ta, veçanërisht në internet.

•• Të zhvillohen zgjidhje gjithëpërfshirëse me të 
cilat personat pa sigurim shëndetësor dhe që janë 
të papunë do të mund të përfitojnë nga shërbimet 

e këshillimit psikologjik të ofruara në sektorin e 
shëndetësisë publike.

•• Për t'iu përgjigjur nevojave në rritje dhe 
problemeve specifike të komunitetit LGBT. Të 
rinjtë nga komuniteti LGBT janë pjesë e të rinjve 
që kanë më shumë nevojë për këshillim psikologjik 
dhe kujdes për shëndetin mendor; për shkak të 
pandemisë është përkeqësuar stigma sociale tashmë 
ekzistuese me të cilën përballen, mosbesimi i tyre në 
institucionet e sistemit shëndetësor dhe diskriminimi 
që vuajnë nga punëtorët e shëndetësisë dhe kjo ka 
shkaktuar një vetë izolim dhe ankth më të madh. Në 
këtë kontekst, roli i OJQ-ve që i dëgjojnë nevojat e 
tyre – i vetmi burim institucional që ata e besojnë – 
është shumë i rëndësishëm. 

Dhuna seksuale dhe në bazë gjinore

Dhuna seksuale dhe me bazë gjinore gjatë 
pandemisë me Kovid-19 ishte e përhapur. Më 
konkretisht, përqindja e të rinjve në situata 
të cenueshme që raportuan se kanë përjetuar 
personalisht ose kanë qenë dëshmitarë të 
incidenteve të dhunës seksuale dhe të dhunës me 
bazë gjinore është jashtëzakonisht e lartë tek romët 
(58%) dhe tek të rinjtë nga komuniteti LGBT (48%). 
Megjithatë, pothuajse dy nga tre të rinj nuk dinin 
se si dhe ku të kërkonin mbështetje. Për më tepër, 
pranohet gjerësisht se shteti i është përgjigjur në 
mënyrë joadekuate problemit të dhunës seksuale 
dhe dhunës me bazë gjinore gjatë pandemisë. Në 
këtë kontekst, duhet të merren parasysh masat e 
mëposhtme:

•• Të rrisë ndërgjegjësimin përmes komunikimit 
publik dhe komunikimit të synuar për të gjitha 
burimet e mbrojtjes për viktimat dhe të mbijetuarat 
e dhunës seksuale dhe të dhunës me bazë gjinore, 
si dhe mënyrat për t'iu qasur atyre. Përveç policisë, 
ato burime duhet të përfshijnë edhe OJQ-të, 
strehimoret dhe grupet e tjera mbështetëse.

•• Të përfshihen çështjet e ngacmimit seksual në 
mediat sociale, një dimension i dhunës seksuale dhe 
me bazë gjinore që ka dalë në pah gjatë pandemisë 
me Kovid-19. Mund të jetë e dobishme rritja e 
ndërgjegjësimit veçanërisht për këtë lloj dhune.

•• Të hetohen mekanizmat operacionale dhe 
politikat publike që do të përmirësojnë raportimin 
dhe tejkalimin e incidenteve të dhunës seksuale dhe 
dhunës me bazë gjinore.
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