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KONTEKSTI POLITIKO-SHOQËROR 

TË DREJTAT E PUNËTORËVE
• Punëdhënësit fituan në mënyrë të paligjshme në kurrizin e   
 punëtorëve gjatë kohës së krizës më të madhe me të cilën po  
 përballemi; 
• Mbi nevojën për politika transformuese me bazë gjinore për   
 mbrojtjen e punonjëseve;
• Punëtorët mbetën pa „ndihmën“ shtetërore që duhej të ishte  
 destinuar për ta;

DISKRIMINIMI
• Deklarata për dhënien përparësi miratimit të Ligjit për paran 
 dalim dhe mbrojtje nga diskriminimi;
• 50% paga më të ulëta për nënat e fëmijëve deri në moshën   
 10-vjeçare 

PUNONJËSET NË INDUSTRINË E TEKSTILIT
• Punëtoria e tekstilit nga Çeshinovo nuk ua paguan pagën mini 
 male punonjësve të saj;

BARAZIA GJINORE
• Ngacmim seksual i një kandidateje gjatë dhënies së provimit  
 për patent shofer;

GJUHA E URREJTJES
• Gjuha e urrejtjes – Zgjedhjet 2020;
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KONTEKSTI POLITIKO-SHOQËROR 

TË DREJTAT E PUNËTORËVE
Xehetaria paraqet bazën e zhvillimit të industrisë së një vendi, por sa 
vlen jeta e një minatori në Maqedoni?
 (Mos) vazhdimi i pushimit mjekësor të punonjëseve për shkak të 
lehonisë

DISKRIMINIMI
Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi kërkon zgjedhjen e profesion-
istëve dhe personave kompetentë në institucionin Avokati i Popullit

PUNONJËSET NË INDUSTRINË E TEKSTILIT 
Punonjëset në industrinë e tekstilit vazhdojnë të përballen me shkel-
jet e të drejtave të tyre gjatë kohës së pandemisë

PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA
Arsim për fëmijët me aftësi të kufizuara

GJUHA E URREJTJES
Rritje e gjuhës së urrejtjes mbi bazën e përkatësisë etnike
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Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut 
vazhdoi të monitorojë masat e Qeverisë, sido-
mos në kontekst të respektimit të të drejtave 
themelore në kuadër të Kapitullit 23 – Sistemi 
gjyqësor dhe të drejtat themelore. Duke pa-
sur parasyh këtë më lartë dhe duke ndjekur 
zhvillimin e ngjarjeve, Komiteti i Helsinkit 
për të Drejtat e Njeriut në raportin e tij për 
muajin korrik, në veçanti thekson zbatimin e 
masave dhe ndikimin e tyre të drejtpërdre-
jtë ndaj qytetarëve. Ngjashëm si në muajt e 
kaluar dhe në përputhje me trendin e ven-
dosur, vëmendja duhet të përqëndrohet kah 
trajtimi i krizës socio-ekonomike si rezultat 
i pandemisë – mbrojtjen e komuniteteve të 
margjinalizuara, zbatim të mirëfilltë të ma-
save, mbikëqyrje dhe zbatim përkatës. Ajo 
që e shënoi këtë muaj është rritja e sërishme 
e gjuhës së urrejtjes në mediat sociale në 
kontekst të mbajtjes së zgjedhjeve të para-
kohshme parlamentare dhe numrit të lartë 
të rasteve me KOVID-19 përgjatë tërë mua-
jit. Gjithashtu, gjatë këtij muaji u vërejt një 
rritje tejmase e qytetarëve të infektuar me 
KOVID-19, që shkatoi diskurs negative i cili 
njëherit mori edhe karakter etnik si rezultat i 
numrit të të infektuarve sipas komunave.

Në planin politik mbizotëroi diskutimi rreth 
mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parla-
mentare që u mbajtën më 15 korrik 20201. Këto 
zgjedhje u mbajtën gjatë periudhës së pande-
misë botërore dhe nën masa për mbrojtjen e 
qytetarëve. Partitë politike bënë një progres 
sa i përket prezantimit të platformave të tyre 
politike përmes mediave sociale, megjithatë 
tubimet tradicionale nuk munguan. Përveç 
rekomandimeve për mbrojtje, përmes mon-
itorimit tonë në mediat sociale, mosrespek-
timi i masave është vërejtur nga një pjesë e të 
pranishmëve, si dhe mosmarrja e masave të 
duhura nga ana e institucioneve kompetente. 
Gjetjet preliminare të OSBE/ODIHR përmes 
misionit të saj vëzhgues vunë në dukje se zg-

jedhjet e parakohshme parlamentare më 15 
korrik u zhvilluan në përgjithësi në mënyrë 
efektive, pavarësisht përshtatjeve në përg-
jigje të pandemisë Covid-19, por stabiliteti 
ligjor u çrregullua nga rishikimet thelbësore 
të Kodit Zgjedhor dhe ad hoc rregullativës së 
miratuar gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. 
Fushata, megjithëse me një ton negativ, ishte 
me të vërtetë konkurruese dhe pjesëmarrësit 
ishin në gjendje të përcillnin mesazhet e tyre 
përkundër kufizimeve në komunikimin e za-
konshëm. Informimit mediatik të zgjedhjeve i 
mungonte mbulimi kritik i platformave, kurse 
dispozitat në lidhje me reklamimin e paguar 
politik i favorizonin tri partitë më të mëdha. 
Dita e zgjedhjeve u zhvillua pandërprerë, 
përkundër sfidave teknike në shpalljen e re-
zultateve dhe vërejtjeve në lidhje me regjis-
trimin e votuesve.

Nën hijen e zgjedhjeve ishte krijimi i 
Kornizës së bisedimeve midis Republikës së 
Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropi-
an, e cila u prezantua nga ana e Presidencës 
gjermane me Bashkimin Evropian, më 1 korrik 
2020. Korniza e bisedimeve është një rezultat 
i metodologjisë së re për bisedimet e përa-
frimit që u miratua në muajin mars të vitit 
2020. Në aspektin e përmbajtjes, vëmendje 
e veçantë do t’i kushtohet angazhimit politik 
të procesit, veçanërisht në zbatimin e pjesës 
së parë të kapitujve që kanë të bëjnë me 
demokracinë dhe sundimin e ligjit, veçanër-
isht harmonizimit me politikat e Kapitullit 23 
- Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore.

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1021

       Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut 
vazhdoi me monitorimin e masave të Qeverisë, 
veçanërisht në kontekst të respektimit të të 
drejtave fundamentale në kuadër të Kapitullit 23 
– Gjyqësori dhe të drejtat fundamentale. Komiteti 
i Helsinkit për të drejtat e njeriut në raportin e tij 
për muajin gusht jep një përmbledhje të situatës 
me të drejtat e punëtorëve, diskriminimin, 
punonjëset në industrinë e tekstilit, fëmijët me 
aftësi të kufizuara dhe gjuhën e urrejtjes.
       Korniza e bisedimeve që u prezantua nga 
presidenca gjermane për bisedimet midis Bash-
kimit dhe Maqedonisë së Veriut konstatoi se 
parakusht kryesor i anëtarësimit janë “institucio-
net e qëndrueshme që garantojnë demokraci, 
sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe respektimi 
dhe mbrojtja e të drejtave të bashkësive jo 
shumicë.
   Duke marrë në konsideratë rishikimin e 
gjithëanshëm të procesit të përafrimit në pjesën 
e kapitujve politikë, procesi i bisedimeve do të 
fillojë dhe do të përfundojë me grupin e parë 
themelor (pra edhe Kapitulli 23 - Gjyqësori dhe të 
Drejtat fundamentale). Metodologjia e re dhe 
propozimi i Kornizës së bisedimeve ka për qëllim:
- të mundësojë kohë dhe resurse të mjaftueshme 
për krijimin e infrastrukturës së nevojshme 
ligjore për zbatimin e të drejtës së BE-së, 
- krijimin e strukturave të domosdoshme në 
përputhje me strukturën administrative të BE-së 
dhe përshtatjen graduale të tyre në përmbushjen 
e detyrimeve për anëtarësimin e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe 
- ndërtimin e një dosje suksesi në zbatimin e 
reformave të ndërmarra para përmbylljes së 
bisedimeve dhe nënshkrimit të Marrëveshjes për 
aderim në Bashkimin Evropian.
Ngjashëm si muajt e kaluar dhe në vijë të drejtë 
me prirjen e konstatuar, kujdesi duhet të drejto-
het kah përballja e krizës socio-ekonomike si 
rezultat i pandemisë – mbrojtjen e bashkësive të 
margjinalizuara, zbatimin përkatës të masave, 
mbikëqyrjen dhe zbatimin e duhur. Ajo që e 
shënoi këtë muaj është sërish rritja e gjuhës së 
urrejtjes në mediat sociale në kontekst të mba-
jtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare 
dhe formimit të qeverisë së re të koalicionit midis 
Lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë (LSDM) 
dhe Bashkimit demokratik për integrim (BDI). 
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Në muajin korrik, dëshmitë e punonjë-
seve në 27 raste të shkeljeve të të drejtave të 
punëtorëve kryesisht flisnin për mosrespek-
timin e masave qeveritare për lirim nga puna 
të kategorive të caktuara të punonjëseve; për 
përdorim të detyruar të pushimit mjekësor në 
rastet kur punonjëset do të duhej të lirohen 

nga puna; për uljen dhe/ose mospagimin e pa-
gave të atyre punonjëseve që janë të liruara 
nga detyrat e punës; si dhe për punëdhënësit 
që kanë ushtruar presion mbi punonjëset që 
të ktheheshin në vendet e tyre të punës, nën 
kërcënimin se kontratat e tyre të punës me afat 
të caktuar nuk do të ripërtriheshin.

Një nga masat qeveritare të ndjeshme ndaj 
gjinisë për t’u ballafaquar me pandeminë 
Covid-19 është lirimi nga detyrat e punës i 
prindërve që kanë fëmijë deri në moshën 10 vjeç. 
Me sa duket, kjo masë njeh ndarjen e të drejtave 
dhe detyrimeve të prindërve sa i përket shtëpisë 
dhe kujdesit të fëmijëve, por denoncimet për 
shkelje të të drejtave të punëtorëve tregojnë se 
këtë masë më së shumti e përdorin nënat. Sipas 
këtyre të dhënave, përsëri doli në shesh pabara-
zia gjinore në shoqërinë tonë, që është rezultat i 
drejtpërdrejtë i përkushtimit dhe punës së pam-
jaftueshme në këtë sferë përgjatë periudhës 
para krizës.2

 Inspektorati Shtetëror i Punës zakonisht 
ka vepruar për shkeljen pikërisht të kësaj mase, 
respektivisht këto denoncime kanë përfaqësuar 
28 përqind të numrit të përgjithshëm të denon-
cimeve për shkeljen e të drejtave të punëtorëve, 
gjatë muajve të parë të krizës.3 Punonjëset për-
balleshin me situata ku punëdhënësit nuk i liro-
nin nga detyrat e punës ose kur nuk i lironin, ua 
ulnin pagat e tyre. Disa prej punëdhënësve shko-
nin deri në ekstrem duke i kërcënuar punonjëset 
me largim nga puna dhe mosripërtrirje të kon-
tratave të punësimit. Këto ishin edhe shkeljet 
më të shpeshta të të drejtave të punëtorëve, të 
denoncuara te ne gjatë muajit korrik. 

 Për një prej rasteve të tilla kemi ngi-
tur procedurë para Inspektoratit Shtetëror 
të Punës. Në fakt, një punonjëse tekstili – nën 
fëmijësh deri në moshën 10 vjeçare, na ka in-
formuar se është liruar nga detyrat e punës, 
por punëdhënësi në mënyrë të paligjshme i ka 
paguar vetëm 50 përqind të pagës së plotë për 
muajin prill dhe maj të vitit 2020. Gratë domi-
nojnë në përfaqësimin e fuqisë punëtorë në 
industrinë e tekstilit4, e cila industri është më 
pak e paguar, që do të thotë se punonjëset në 
industrinë e tekstilit shumë shpesh marrin paga 
që është pak më e lartë se paga minimale. Për 
shkak të këtyre keqpërdorimeve dhe pagesave 
të paligjshme të pagave më të ulëta, në indus-
trinë e tekstilit ndodh që punonjëset me fëmi-
jë deri në moshën 10 vjeçare të marrin paga në 
shumë prej rreth 7500 denarë. Një situatë e tillë 
e sjellë këtë kategori punëtorësh në pozitë të 
pabarabartë kundrejt punëtorëve burra. Gratë 
e mbajnë barrën më të madhe për kryerjen e 
obligimeve në shtëpi dhe për kujdesin e fëmi-
jëve, kurse nëpër qytete ku industria e tekstilit 
mbizotëron si burim kryesor i të ardhurave, ato 
njëherit janë edhe bartësit kryesorë të të ard-
hurave në familje (breadwinners)5. Si rezultat i 
kësaj, ulja e paligjshme e pagave për punonjëset 
paraqet një shumë që nuk është e mjaftueshme 
për t’i përmbushur as nevojat themelore ekzis-
tenciale të një familje.

Punëdhënësit fituan në mënyrë të paligjshme në kurrizin e 
punëtorëve gjatë kohës së krizës më të madhe me të cilën po 

përballemi

Mbi nevojën për politika transformuese me bazë gjinore për 
mbrojtjen e punonjëseve

TË DREJTAT E PUNËTORËVE

2 Reaktor – hulumtim në veprim, „Puna e paguar dhe papaguar, diskriminimi në bazë gjinore dhe të drejtat e punëtorëve gjatë kohës së Kovid – 19“ (2020); 
në dispozicion në  <https://reactor.org.mk/publication-all/платена-и-неплатена-работа-родово-баз/>. 
3 Reaktor – hulumtim në veprim, „Punna e paguar dhe papaguar, diskriminimi në bazë gjinore dhe të drejtat e punëtorëve gjatë kohës së Kovid – 19“ 
(2020); në dispozicion në <https://reactor.org.mk/publication-all/платена-и-неплатена-работа-родово-баз/>. 
4 Madje 90 përqwind e numrit të përgjithshëm të punëtorëve në fabrikat e tesktilit në Shtip janë gra - Center for Research and Policy Making “Macedonian 
Clothes for Europe” (2006); në dispozicion në <http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2012/03/MACEDONIAN-CLOTHES-FOR-EUROPE1.pdf>.
5 Maria Mies “Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labor” (1986).  

Xehetaria paraqet bazën e zhvillimit të industrisë së një 
vendi,  por sa vlen jeta e një minatori në Maqedoni?

    „Me rastin e një aksidenti në minierën 
„Suvodoll“ në KXE Manastir, ndërsa punonte me 
makinë ndërtimi, jetën e humbi një punëtor 60 
vjeç.“ – për fat të keq, lajmet e tilla u bënë gjithnjë 
e më të shpeshta në vendin tonë. I njëjti rast ishte 
edhe me minatorin që humbi jetën vetëm tetë 
ditë para shënimit të 28 gushtit – Ditës së mina-
torëve. 
         Xehetaria edhe më tej paraqet një nga indus-
tritë më të rrezikshme në vendin tonë, me 
përqindjen më të lartë të dëmtimeve të regjistru-
ara në vendin e punës. Instituti i shëndetit publik, 
në raportin e tij për vitin 2019 vë në dukje se janë 
vërejtur gjithsej 1.121 dëmtime në vendin e 
punës gjatë vitit të kaluar, që paraqet një rritje në 
raport me vitin paraprak, madje për 25 përqind. 
Në strukturën e dëmtimeve të regjistruara për 
vitin 2019, numri më i madh është regjistruar në 
industri dhe xehetari, edhe atë gjithsej 309 dëm-
time ose 27.6 përqind nga numri i përgjithshëm i 
dëmtimeve të regjistruara. Në raport me vitin 
2018, numri i tyre është rritur për 3 përqind. 
       Rastet fatale nëpër miniera shpesh janë si 
rezultat i mungesës së masave për mbrojtjen e 
sigurisë dhe shëndetit të punëtorëve, mungesën 
e pajisjeve personale për mbrojtje, problemeve 
teknologjike në lidhje me sistemin e ajrosjes dhe 
të ngjashme. Kjo do të thotë që shumica e dëmti-
meve fatale mund të shmangen nëse respekto-
hen dispozitat e përshkruara për mbrojtjen e 
minatorëve. Për këtë arsye rikujtojmë se Qeveria 
dhe punëdhënësit kanë obligim që ta mbrojnë të 

drejtën e jetës së punëtorëve që punojnë nëpër 
miniera dhe theksojmë se edukimi i duhur i 
punëtorëve dhe zbatimi i teknologjisë së re në 
miniera janë një ndër masat kryesore që duhet të 
zbatohen për parandalimin e aksidenteve të tilla 
në miniera. Minatorët nuk janë inpute në 
prodhimtari, nuk janë vegla për gjenerimin e 
fitimeve, nuk janë vegla që duhet të sigurojnë 
produktivitetin e ndërmarrjeve. Ata janë 
punëtorë, njerëz të mishit dhe gjakut, me ndjenja, 
me historitë e tyre të jetës, me dinjitetin e tyre 
dhe jemi të detyruar që t’ju ofrojmë kushte sa më 
të mira në punë.

 1 Kjo pjesë e nëntitullit i referohet deklaratës së ministrit të ekonomisë, me rastin e shënimit të Ditës së minatorëve. 

  2 Raport i Institutit për shëndet publik – Të dhëna për dëmtime në punë për vitet 2018-2019.
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Organizata Ndërkombëtare e Punës (ONP) 
i ka theksuar të katër sektorët ku kriza e vi-
rusit ka pasur ndikim më të madhe, edhe atë 
në akomodimin dhe industrinë e ushqimit, pa-
luajtshmëritë, sektorin administrativ dhe të bi-
znesit, industrinë e përpunimit të tekstilit dhe 
tregtinë. Në vitin 2020, 527 milionë gra (ose 41 
përqind e numrit të përgjithshëm të punonjë-
seve) janë të punësuara në këto sektorë, kraha-
suar me 35 përqind të numrit të përgjithshëm 
të punëtorëve burra. Kjo tregon se kriza më 
rëndë do ta godasë fuqinë femërore të punës, 
kurse në vendet më të varfra ekziston rreziku se 
do të zhduken shumë vende pune, pikërisht në 
industrinë e përpunimit.6 

Për shkak të gjithë kësaj, i bashkangjitemi 
përpjekjeve të ONP-së për implementimin e 
politikave transformuese me bazë gjinore që 
do ta adresonin pozitën e veçantë të punon-
jëseve dhe njëkohësisht do të mundësonin që 
sistemi aktual shoqëror dhe i punëa t’i mbrojë 
në mënyrë të barabartë të gjithë punonjëset, 
pavarësisht statusit të tyre në proceset e punës 
(formal ose joformal).

Në muajin mars të këtij viti, Qeveria miratoi 
masa ekonomike për përballje me pasojat e vi-
rusit korona, që parashikonin mbështetje të 
drejtëpërdrejtë financiare likuiditeti për ndër-
marrjet mikro, të vogla dhe të mesme nga ana 
e Bankës së Zhvillimit të Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut.7 Në këtë mënyrë u miratua edhe 
një masë tjetër, e cila i referohej mbështetjes për 
kompanitë në pjesën e pagesës së pagave duke 
subvencionuar kontributet për punonjësit në 
kompanitë e prekura. 

Qeveria parashikoi mbështetje për ndërmarr-
jet në pjesën e pagesës së pagave duke subven-
cionuar kontributet për punonjësit në ndërmar-
rjet e sektorëve turizëm, transport, hoteleri dhe 
ndërmarrje të tjera të prekura, për muajt prill, 
maj dhe qershor të vitit 2020, me subvencion 
për një të punësuar në shkallë prej 50% të pagës 
mesatare të paguar në vitin 2019, me kusht që 
ndërmarrja të kos e ul numrin e të punësuarve 
nën numrin e të punësuarve të regjistruar në 
muajin shkurt të vitit 2020 dhe kjo të vlejë nga 
dita e shfrytëzimit të masës; pastaj, ndërmarrja 
të mos paguan dividentë gjatë vitit 2020, deri në 
ditën e parashtrimit të raportit vjetor, respek-
tivisht raporteve financiare për vitin 2020 dhe 
ndërmarrja të mos paguan shpërblime-bonuse 
pas hyrjes në fuqi të kësaj mase. Vetëm ndër-

marrjet që kanë realizuar fitim si rezultat finan-
ciar nga puna gjatë vitit 2020 duhej të kthenin 
në emër të subvencioneve për kontribute në 
shumë prej 50% të fitimit para tatimimit, që do 
të thotë se masa ishte destinuar drejtpërdrejt që 
t’ju ndihmojë ndërmarrjeve që kanë realizuar re-
zultate më të dobëta financiare në vitin 202 për 
shkak të virusit korona.

 Drejtoresha e Drejtorisë për të Hyra 
Publike (DHP), Sanja Llukarevska, deklaroi se 
bëhet fjalë për 281 punëdhënës që në muajin 
prill kanë marrë mbështetje financiare në shumë 
prej 9.995.565 milionë denarë, por që nuk e 
kanë përmbushur detyrimin e pagesës ssë pa-
gave për 722 punonjës. Llukarevska theksoi se 
427 ndërmarrje në muajin maj, fare nuk kanë 
paguar paga për 984 punonjës, përkundër faktit 
që kishin marrë mbështetje financiare në shumë 
prej 13.698.998 milionë denarë. Ndërmarrje të 
tjera, 52.465 punonjëseve nuk ua kanë ulur edhe 
pagën minimale dhe në llogaritë e tyre kanë 
derdhur 1.5 milionë euro më pak.

Së bashku me disa sindikata dhe shoqata 
qytetarësh, i dënojmë të gjithë punëdhënësit 
që kanë marrë mbështetje financiare nga shte-
ti dhe nuk e kanë përmbushur obligimin për 
pagimin e pagave të punonjësve të tyre. Qëllimi 

Punëtorët mbetën pa „ndihmën “ shtetërore që duhej të ishte 
destinuar për ta

7  Secila ndërmarrje, varësisht nga numri i të punësuarve, mund të përfitonte nga 3 deri në 30 mijë euro. Ndërmarrjet mikro, deri në 10 të punësuar, 
mund të merrnin kredi nga 3 deri në 5 mijë euro, ndërmarrjet e vogla me 10 deri në 50 të punësuar, mund të merrnin kredi prej 10 deri në 15 mijë euro 
dhe ndërmarrjet e mesme me 50deri në 250 të punësuar, mund të merrnin kredi prej 15 deri në 30 mijë euro.

6 International Labour Organization “The COVID-19 response: Getting gender equality right for a better future for women at work” (2020); достапно на 
<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_744374.pdf>.

Figure 1. Share of employment currently at high risk* of 
reduction in working hours, cuts to wages and layofs, by 
sex, 2020

* Accommodation and food services; real estate, business and ad-
ministrative activities; manufacturing and wholesale/retail trade.
Source: ILO calculations based on ILO (endnote 12) and ILOSTAT 
(endnote 1).

Burimi: International Labour Organization “The 
COVID-19 response: Getting gender equality right 
for a better future for women at work” (2020).

(Mos) vazhdimi i pushimit 

mjekësor të punonjëseve për 

shkak të lehonisë

Për shkak të pandemisë së shkaktuar nga virusi 
korona, në datë 02.04.2020, Qeveria miratoi 
Dekret me të cilin pushimi mjekësor për shkak të 
shtatzënisë vazhdohet deri në skadimin e masave 
të përkohshme për mbrojtje nga përhapja dhe 
parandalimi i virusit KOVID – 19, kurse kompensi-
mi për pushimin mjekësor do të vazhdojë të 
paguhet. 
Një punonjëse, të cilës kontrata e punës e 
themeluar për kohë të caktuar ka skaduar në 
dhjetor 2019, e kishte ushtruar të drejtën e saj të 
pushimit mjekësor për shkak të lehonisë, deri në 
muajin prill të këtij viti. Pasi që Qeveria e miratoi 
dekretin me fuqi ligjore, me kërkesë të punon-
jëses, Fondi për sigurim shëndetësor e kishte 
njoftuar gojarisht se ajo ishte e përfshirë me 
masat qeveritare dhe se pushimi i saj mjekësor 
për shkak të shtatzënisë është vazhduar. Mirëpo, 
për shkak faktit se punonjësja nuk e ka marrë 
kompensimin e pagës për muajt prill dhe maj, ajo 
sërish i është drejtuar Fondit për sigurim shënde-

tësor, ku kësaj here e kanë njoftuar se pushimi i 
saj mjekësor i shtatzënisë nuk është vazhduar 
sepse kontrata e saj e punësimit kishte skaduar 
në muajin dhjetor të vitit 2019.
Ligji për marrëdhëniet e punës, në nenin 170, 
paragrafi 2 parashikon se punonjëses të cilës i 
është ndërprerë kontrata e punësimit për kohë të 
caktuar për shkak të skadimit të kontratës dhe 
gëzon kompensimin e pagës gjatë kohës së 
pushimit mjekësor për shkak të shtatzënisë, 
lehonisë dhe atësisë, vazhdon të ushtrojë të 
drejtën deri në skadimin e pushimit mjekësor me 
shpenzimin e institucionit përgjegjës për 
zbatimin e sigurimit të detyrueshëm shëndetë-
sor. Kjo nënkupton se të gjitha punonjëset, të 
cilave u janë ndërprerë kontratat e punësimit për 
kohë të caktuar ndërsa kanë ushtruar të drejtën e 
pushimit mjekësor për shkak të shtatzënisë, pa 
përjashtim, kanë të drejtë vazhdimin e pushimit 
mjekësor për shkak të shtatzënisë dhe të gëzojnë 
kompensim deri në skadimin e masave të 
përkohshme. 
Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut është 
në pritje të përgjigjes zyrtare nga ana e Fondit për 
sigurim shëndetësor dhe korrigjim të mënyrës së 
tillë të interpretimit të Dekretit, gjë që e vë këtë 
grup punonjësesh në një pozitë të pabarabartë, 
duke i pamundësuar ato në ushtrimin e të drejtës 
së tyre për pushim mjekësor për shkak të 
shtatzënisë. 
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DISKRIMINIMI

Deklarata për dhënien përparësi miratimit të Ligjit për 
parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut 
në kuadër të Rrjetit për mbrojtje nga diskrimin-
imi u ka bërë thirrje partive politike që kanë 
marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare që ta 
mbështesin deklaratën për dhënien e përparë-
sisë miratimit të Ligjit për parandalim dhe 
mbrojtje nga diskriminimi nga ana e përbërjes 
së re parlamentare.

Qëllimi i deklaratës është që partitë politike 
të obligohen se këtë Ligj do ta miratojnë men-
jëherë pas formimit të Kuvendit të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, pa vonesa shtesë dhe 
që pastaj, në përputhje me afatet ligjore do ta 
zgjedhin përbërjen e re të Komisionit për paran-
dalim dhe mbrojtje nga diskriminimi. Rrjeti për 
mbrojtje nga diskriminimi, së bashku me 9 rrjete 
shoqatash qytetare, që bashkarisht numërojnë 
mbi 100 sosh, u bënë thirrje të gjitha partive 
politike, pavarësisht prapavijës së tyre ideolog-
jike, që ta mbështesin këtë deklaratë dhe të 
obligohen se do të angazhohen për miratim 
urgejnt të Ligjit për parandalim dhe mbrojtje 
nga diskriminimi. 

Deklaratën për dhënien përparësi miratimit 
të Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskri-
minimi e kanë nënshkruar 17 parti politike. 
Partitë politike që qëndrojnë si nënshkrues të 
kësaj Deklarate janë (sipas rradhitjes së alfabe-
tit):  Aleanca për Shqiptarët, VMRO-DPMNE, Zëri 
për Maqedoninë, DEMOKRATËT, Lidhja Demokra-
tike (DS), Partia e Gjelbër Ripërtrirja Demokratike 
e Maqedonisë (DOM),  Partia Liberal Demokrate 
(LDP), Partia e Re Socialdemokrate (NSDP), Partia 
e Bashkuar për Barazi të Romëve (OPER),  Par-
tia për Lëvizjen e Turqve (THP), Partia për Pros-
peritet Demokratik të Romëve (PDPR), Partia për 
Ndryshime Ekonomike 21 (PEP21), Partia e Pen-
sionistëve (PP), Partia për Emancipim të Plotë të 
Romëve (PCER), Lidhja e Romëve të Maqedonisë, 
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë (SDSM) dhe 
Partia Yte.

Nga njëra anë jemi të kënaqur që numër i madh 
partish politike e mbështetën deklaratën. Midis 
partive mbështetëse ka parti politike me prapavi-
jë të ndryshme ideologjike, madhësi të ndryshme, 
fuqi dhe përvojë në shtëpinë ligjvënëse. Por, nga 
ana tjetër, për fat të keq, pas Но, од друга  viteve 
nga miratimi i Ligjit të parë për parandalim dhe 
mbrojtje nga diskriminimi edhe më tej ka parti 
politike që nuk e mbështesin betejën tonë për një 
shoqëri të barabartë dhe pa diskriminim. Barazia 
e qytetarëve nuk është çështje e vullnetit politik, 
por paraqet një detyrim kushtetues për të gjithë 
deputetët dhe  dhe për çdo qeveri, dhe parakusht 
për progres, demokraci dhe mirëqenie. Avancimi i 
gjendjes në vendin tonë në çdo sferë nuk do t’i jep 
rezultatet e dëshiruara nëse të gjithë qytetarët, 
pavarësisht dallimeve, nuk do të qasen dhe nën 
kushte të barabarta t’i gëzojnë, të drejtat, shërbi-
met dhe mundësitë.

PËRFUNDIM:

Përsëri i bëjmë thirrje përbërjes së re të Ku-
vendit që menjëherë të miratojë Ligjin e ri për 
parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi dhe 
i njoftojmë se në mënyrë aktive dhe vigjilente 
do t’i rikujtojmë për këtë obligim dhe premtim.

REKOMANDIM:

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi kërkon zgjedhjen e 
profesionistëve dhe personave kompetentë në insti-

Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut si pjesë 
e Rrjetit për mbrojtje nga diskriminimi, në 
mënyrë të vazhdueshme e monitoron punën e 
Avokatit të Popullit si një institucion kombëtar 
për të drejtat e njeriut dhe përgjatë viteve të 
fundit ka identifikuar shumë pengesa në funk-
sionimin e tërësishëm të tij, që e dobësojnë efika-
sitetin dhe efektivitetin e tij si institucion dhe e 
ndalojnë atë në përmbushjen e plotë të kompe-
tencave të tij. Ndër problemet urgjente janë 
mungesa e shpërndarjes së barabartë të 
burimeve financiare, njerëzore dhe teknike, si 
dhe shkalla e profesionalizmit dhe përgatitjes së 
një pjese të konsiderueshme të stafit. Lajmet e 
fundit që i raportuan mediat në lidhje me punën 
e Avokatit të Popullit, respektivisht mosmar-
rëveshjet midis Avokatit të Popullit Ixhet Memeti 
dhe zëvendësve të tij, si dhe akuzat për nënçmim, 
shkurtim të pushimit vjetor dhe privim të të 
drejtave të tjera, madje edhe të mobingu nga ana 
e Avokatit të Popullit janë skandaloze dhe shqetë-
suese. Një situatë e tillë e shkund seriozisht 
besimin e qytetarëve ndaj institucionit dhe 
rëndësinë e rolit të tij. Me këtë rast, dëshirojmë të 
kujtojmë se mandati i dytë i Avokatit të Popullit 
Ixhet Memeti skadon në fund të vitit 2020, dhe 
sipas Ligjit për Avokatin e Popullit, Kuvendi është 
ligjërisht përgjegjës për të filluar procedurën për 
zgjedhjen e Avokatit të ri të Popullit me anë të 
shpalljes së konkursit jo më vonë se tre muaj para 

skadimit të mandatit të Avokatit aktual të Popul-
lit. Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi kërkon 
nga Kuvendi që zgjedhja e Avokatit të Popullit të 
jetë një ndër prioritetet e përbërjes së re parlam-
entare, të zbatohet proces transparent dhe i 
drejtë i përzgjedhjes së kandidatëve i çliruar nga 
ndikimi i partive politike dhe të bëhet zgjedhja e 
kandidatit kompetent dhe të duhur. Vetëm në 
këtë mënyrë do të sigurohet një institucion i 
pavaruar dhe profesional i cili në përpikmëri dhe 
tërësi do t’i ushtrojë të gjitha kompetencat e tij 
ligjorë për promocion, avancim dhe mbrojtje të të 
drejtave dhe lirive të njeriut. Njëherit, funksionimi 
i institucionit varet edhe nga këshilltarët 
shtetërorë, nga bashkëpunëtorët dhe nga 
nëpunësit e tjerë që janë të punësuar në të. Sipas 
raportit të fundit të Avokatit të Popullit për vitin 
2019, nga 155 vende pune të parashikuara me 
Rregulloren për sistematizimin e vendeve të 
punës në shërbimin profesional, në ekipin e 
Mekanizmit kombëtar për parandalim, në depar-
tamentet e veçanta dhe zyrat e Avokatit të Popul-
lit janë plotësuar vetëm 90 vende, që do të thotë 
se, madje 65 vende pune janë të paplotësuara. 
Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi bën thirrje që 
për afat sa më të shkurtër kohor të realizohen 
punësime të reja dhe theksojmë që gjatë proce-
durës nuk guxon të lejohet asnjë lloj ndikimi 
partiak. 
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Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi shfaq 
shqetësim për faktin se, megjithëse Avokati i 
Popullit si institucion ekziston për më shumë se 
20 vjet, ai nuk ka arritur të përmbushë kriteret e 
përcaktuara ndërkombëtarisht për institucionet 
kombëtare të të drejtave të njeriut, siç janë 
Parimet e Parisit për institucionet kombëtare për 
të drejtat e njeriut pranë OKB-së dhe Parimet për 
mbrojtjen dhe promocionin e Ombudsmanit të 
Komisionit të Venedikut. 

Që të kemi një institucion të fortë dhe të pavarur 
të Avokatit të Popullit është e rëndësishme edhe 
për shkak të proceseve të integrimit evropian të 
vendit tonë, sepse ky është një kriter për përm-
bushjen e vlerave themelore të BE-së, për sundi-
min e ligjit dhe respektimin e të drejtave të 
njeriut. Për më tepër, vitin e kaluar, Komisioni 
Evropian na e rikujtoi nevojën për të emëruar 
anëtarët e organeve të pavarura të bazuara në 
merita për të siguruar kompetencën dhe integ-
ritetin e tyre. Kjo padyshim vlen edhe për Avoka-
tin e ardhshëm të Popullit. 

Rekomandim: Rrjeti për mbrojtje nga diskrimin-
imi kërkon nga deputetët e përbërjes së re parla-
mentare që të fillojnë me kohë procedurat e 
nevojshme për zgjedhjen e një Avokati të ri të 
Popullit dhe të zgjedhin një kandidat me përkush-
tim dhe seriozitet, në mënyrë që institucioni 
Avokati i Popullit të kryejë funksionin e tij në 
mënyrë efektive, të pavarur dhe mënyrë profe-
sionale për të gjithë qytetarët në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut dhe të jetë një shembull i 
vërtetë i një promovuesi dhe mbrojtësi i të 
drejtave dhe lirive të njeriut, kur ato shkelen nga 
autoritetet publike.

PËRFUNDIM: REKOMANDIM:
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Gjatë periudhës së raportimit, Komiteti i 
Helsinkit për të Drejtat e Njeriut arriti të mar-
rë disa informacione se një fabrikë tekstili nga 
Çeshinovo, numrit më të madh të punonjëseve 
të saj nuk ua ka paguar pagën minimale në për-
puthje me Ligjin për pagë minimale, nuk ua ka 
paguar kompensimet e pagës për punë jashtë 
orarit dhe për përvojë, si dhe nuk ua ka dhënë 
përllogaritjet e pagave.  Komiteti i Helsinkit për 
të Drejtat e Njeriut për këtë rast ka inicuar pro-
cedurë pranë Inspektoratit Shtetëror të Punës, 
ku kërkoi që Inspektorati të konstatojë nëse 
fabrika e tekstilit në cilësinë e punëdhënësit 
i paguan pagat e punëtorëve në përputhje 
me ligjin, vallë fabrika e tekstilit në cilësinë e 
punëdhënësit i paguan kompensimet e pagës 
për punë jashtë orarit dhe për përvojë dhe vallë 
fabrika e tekstilit në cilësinë e punëdhënësit u 
jep punëtorëve të saj përllogaritjet mujore të 
pagave. 

Punëtoria e tekstilit nga Çeshinovo nuk ua paguan pagën 
minimale punonjësve të saj

PUNONJËSET NË INDUSTRINË E TEKSTILIT

Problemi i pagesës së pagave minimale mbetet 
një problem sistematik që vazhdon të prekë 
punonjëset në industrinë e tekstilit. Megjithë 
miratimin e një Ligji të ri për pagën minimale 
dhe heqjen e dispozitës për arritjen e normës 
në punë si kusht për pagimin e pagës minimale, 
shteti ende nuk po arrin të gjejë një zgjidhje për 
një nga problemet më kryesore në industrinë e 
tekstilit. 

Veprimi i Inspektoratit Shtetëror të Punës në 
raste të tilla individuale nuk është i mjaftue-
shëm për të prodhuar një ndryshim sistemor. 
Ne bëjmë thirrje për një angazhim më të madh 
të Drejtorisë për të Hyra Publike, policisë fi-
nanciare dhe institucioneve të tjera përkatëse 
shtetërore, si dhe një bashkëpunim më të madh 
ndërinstitucional në përpjekjen për të kapërcyer 
këtë problem sistemor.

PËRFUNDIM:

REKOMANDIM:

Punonjëset në industrinë e tekstilit vazhdojnë të përballen 
me shkeljet e të drejtave të tyre gjatë kohës së pandemisë

Komiteti i Helsinkit në muajin gusht ka regjistruar 
dy raste të shkeljes së të drejtave të punës të 
punonjëseve në industrinë e tekstilit. Në rastin e 
parë bëhet fjalë për një fabrikë tekstili nga 
Probishtipi, e cila për muajin korrik punonjësve të 
saj u ka paguar pagat në shumë më të ulët se 
paga minimale e parashikuar ligjërisht, ndërsa 
disa punonjëseve që kanë qenë në izolim për 
shkak të kontaktit me person të infektuar me 
KOVID-19, nuk u ka paguar fare pagën për muajin 
korrik. Në rastin e dytë bëhet fjalë për një fabrikë 
tekstili nga Negotina, e cila nuk e paguan shtesën 
për punë jashtë orarit dhe shtesën e pagës për 
stazh pune. Për të dy rastet, Komiteti i Helsinkit 
për të drejtat e njeriut ka filluar procedurat pranë 
Inspektoratit Shtetëror të Punës.

Përfundim: Punonjëset në industrinë e tekstilit 
vazhdojnë të mbeten njëra ndër grupet më të 
rrezikuara të punonjëseve, të drejtat e punës të 
së cilave shkelen në vazhdimësi nga ana e 
punëdhënësve gjatë kohës së pandemisë. 

Rekomandim: I bëjmë thirrje Inspektoratit 
Shtetëror të Punës që të vazhdojë me punën e 
përpiktë dhe veprimin në kohë ndaj kërkesave 
për fillimin e mbikëqyrjes së jashtëzakonshme 
inspektuese. Presim që Inspektorati Shtetëror i 
Punës të kryejë mbikëqyrje inspektuese për 
rastet e përmendura, të konstatojë parregullsitë 
dhe të urdhërojë mënjanimin e shkeljeve të të 
drejtave të punëtorëve nga ana e  punëdhënësve.

PËRFUNDIM:

REKOMANDIM:
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Зачестени инциденти од омраза мотивирани од 
политичка припадност

Во јуни 2020 година се регистрирани десет 
(10) инциденти од омраза. Од вкупниот број 
регистрирани инциденти за овој месец, повеќе 
од половина (6) се со индиции дека се сторени 
поради етничката припадност на жртвата, 
додека пак два (2) инцидента се сторени 
поради националноста/државјанството на 
жртвата. Во јуни продолжува трендот од 
претходните месеци на зачестени инциденти 
од омраза со политички мотив. Имено, овој 
месец се регистрирани два (2) инцидента 
мотивирани од политичка припадност. 

Заклучок: Во последните 3 месеци има 
регистрирано вкупно пет (5) инциденти од 
омраза мотивирани од политичка припадност, 
упатувајќи на трендот од претходните години 
на појава на вакви инциденти за времетраење 
на предизборието. Овие инциденти се 
најчесто оштетување на имотот (кршење на 
партиски штабови и слично) и загрозување на 
сигурноста преку онлајн-закани упатени кон 
политичари и симпатизери на партиите. 

PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Arsim për fëmijët me aftësi të kufizuara

Që nga fillimi i pandemisë KOVID-19, fëmijët me 
nevoja të veçanta arsimore, sidomos fëmijët me 
aftësi të kufizuara, janë përballur me sfida të 
shumta në procesin arsimor.
 Platformat online për mësim nga largësia në 
vendin tonë, të cilat e zëvendësuan arsimin e 
rregullt, me fillimin e izolimit i përjashtuan 
numrin më të madh të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara. Organizata e Kombeve të Bashkuara e 
ka theksuar rrezikun e rritjes së përjashtimit të 
fëmijëve me aftësi të kufizuara nga procesi 
arsimor si rezultat i krizës aktuale. Vlerësohet se 
fëmijët me aftësi të kufizuara do të përfitojnë më 
së paku nga zbatimi i zgjedhjeve alternative për 
mësim nga largësia, e që pasohet nga mungesa e 
mbështetjes në shtëpi, mungesa e qasjes në 
internet, mosekzistimi i softverit të aksesueshëm 
dhe materialeve arsimore.  
Situata me pandeminë vetëm i theksoi mangësitë 
e shumta në zbatimin e Ligjit për arsimin fillor, i 
cili u miratua para fillimit të vitit të kaluar shkol-
lor, për të cilin Komiteti i Helsinkit ka paralajmëru-
ar në disa raste. Duke marrë parasysh që akoma 
nuk është shpallur konkurs për zgjedhjen e 
asistentëve arsimorë, e drejtë që gjatë vitit para-
prak shkollor mund ta gëzonin vetëm një numër i 
vogël fëmjësh nga ata që kishin nevojë, ekzistojnë 
indikacione që edhe me fillimin e vitit të ri shkol-
lor, fëmijët me aftësi të kufizuara nuk do të jenë 
në gjendje të ushtrojnë këtë të drejtë. 
Gjatë muajit gusht, në Komitetin e Helsinkit për të 
drejtat e njeriut u denoncua një rast në të cilin një 
fëmije me aftësi të kufizuara, sipas vlerësimit 
funksional të bërë gjatë muajit të fundit, është 
konstatuar nevoja për një asistent arsimor, por 
pas parashtrimit të kërkesës për shfrytëzimin e 
kësaj mase në Komunë, familja edhe më tej nuk 
ka marrë asnjë përgjigje. Pas një komunikimi me 

Zyrën e UNDP-së, e cila si një organizatë bash-
këpunon me komunat për ofrimin e asistencës 
arsimore, familja mori informacion se UNDP-ja 
do të mbulojë 80% të shpenzimeve të përg-
jithshme për sigurimin e asistenit arsimor. Nga ky 
fakt, familja e ka kontaktuar Komunën prej ku i 
kanë dhënë shpjegime rreth procedurës adminis-
trative për plotësimin e aplikacionit për të siguru-
ar asistencën e nevojshme. Megjithatë, Komuna 
edhe më tej nuk i ka dorëzuar përgjigje shkollës, 
as edhe familjes nëse është marrë një vendim për 
të aprovuar asistencën arsimore dhe për të mbu-
luar shpenzimet e mbetura. 
Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut parash-
troi kërkesë për dorëzimin e informacionit në 
Komunë, por edhe në Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës nëse është marrë ndonjë vendim me të 
cilin aprovohet asistenca arsimore dhe mbulimi i 
shpenzimeve të mbetura nga ana e Komunës, 
dhe nëse nuk është marrë vendim, arsyetim se 
për çfarë shkaqesh nuk është vepruar. 
Në prag të vitit të ri shkollor, një numër i madh 
nxënësish vazhdojnë të mos kenë qasje në inter-
net dhe në pajisje kompjuterike, madje nuk kanë 
qasje as në materialet përkatëse arsimore për 
realizimin e mësimit online, që janë të një 
rëndësie të veçantë për fëmijët me aftësi të 
kufizuara. Për këtë arsye, Komiteti i Helsinkit për 
të drejtat e njeriut u ka bërë thirrje të gjitha insti-
tucioneve të rëndësishme që gjatë miratimit të 
vendimit për zgjedhjen e mënyrës së punës 
nëpër shkolla në vitin e ri shkollor, t’i marrin para-
sysh edhe nevojat e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, respektivisht t’ju ofrojnë kushtet e 
nevojshme dhe zbatimin e dispozitave ligjore në 
mënyrë që të përfshihen pa u penguar në proces-
in arsimor. 
.

  3 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_persons_with_disabilities_final.pdf
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Siç paralajmëroi Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në raportin e muajit qershor, si rezu-
ltat i fushatës parazgjedhore dhe numrit të vazhdueshëm të regjistrimit të rasteve të reja me Kov-
id-19, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut ka verifikuar gjithsej 104 denoncime të verifikuara 
për muajin korrik. Numri më i madh i rasteve përgjatë muajit korrik i referohet mbajtjes së zgjedhjeve 
të parakohshme parlamentare (15 korrik 2020) dhe në përgjithësi politikës negative që rezultoi me 
numër të lartë denoncimesh për gjuhë të urrejtjes në mediat sociale mbi bazën e përkatësisë poli-
tike dhe etnike. 

Për shkak të mënyrës se si u zhvillua fushata politike si rezultat e masave mbrojtëse nga Kovid-19, 
numri më i madh i mesazheve të partive politike u transmetuan dhe diskutuan në mediat sociale. 
Edhe përkundër faktit se pjesa më e madhe e fushatave u zhvilluan në mënyrë virtuale, megjithatë 
u shoqërua edhe me fushatë tradicionale duke mbajtur tubime në të culët nuk u respektuan plotë-
sisht masat mbrojtëse (sidomos mbajtja e maskave). Kjo kontribuoi në këmbimin e gjuhës së urrejtjes 
në mediat sociale, që përveç ngjyrimeve politike mori edhe ngjyrime etnike. Vetëm për krahasim, 
në vitin 2019 nga data 1.04.2019 deri në përfundimin e rrethit të dytë të zgjedhjeve presidenciale, 
Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut kishte regjistruar  63 denoncime (prej të cilave 51% kishin 
të bënin me përkatësinë politike dhe etnike). Gjatë kohës së këtyre zgjedhjeve është vërejtur rritje 
prej mbi 80% të denoncimeve për këto kategori. 

Nga fillimi i vitit 2020, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut ka parashtruar gjithsej 11 
kall[zime penale për përhapje të gjuhës së urrejtjes, në bazë të nenit 319 të Kodit Penal. Është inte-
resante se nga ky numër, 5 kallëzime u parashtruan gjatë muajit korrik të vitit 2020 edhe atë – një 
kallëzim në Stacionin policor - SPB Manastir kundër autorëve të panjohur për shkruarjen e grafiteve 
që nxisin dhe përhapin gjuhë të urrejtjes ndaj një personi të një përkatësi etnike dhe kombëtare dhe 
katër kallëzime në Prokurorinë Themelore Publike – Shkup (dy kundër një udhëheqësi të një partie 
politike për shkaktimin e urrejtjes fetare dhe përhapjen e gjuhës së urrejtjes ndaj personi përfaqë-
sues të një grupi, një kundër një personi për nxitjen e ndasive dhe mostolerancës ndaj personave të 
partive politike me ide të ndryshme dhe një kundër autorëve të panjohur për përhapjen e gjuhës së 
urrejtjes në rrjetin social Facebook, drejtuar një personi përfaqësues grupi.

Ecuria e gjuhës së urrejtjes, korrik 2020

Gjuha e urrejtjes – zgjedhjet 2020
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Rritje e gjuhës së urrejtjes mbi bazën e për-
katësisë etnike 

Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut edhe gjatë muajit gusht ka vërejtur numër të madh denoncimesh në 
lidhje me gjuhën e urrejtjes. Komiteti i Helsinkit ka verifikuar gjithsej 97 denoncime për muajin gusht 2020. 
Shumica e rasteve të denoncuara në muajin gusht u referohen biseimeve për formimin e Qeverisë së re të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në veçanti ishte regjistruar retorika negative që rezultoi në rritjen e 
numrit të denoncimeve për gjuhë të urrejtjes në mediat sociale mbi bazën e përkatësisë etnike dhe politike, 
madje 45% nga numri i përgjithshëm i të gjitha denoncimeve për muajin gusht. 
Komiteti ka paralajmëruar vazhdimisht për numrin e lartë të denoncimeve për gjuhë të urrejtjes dhe mund të 
konstatohet se reagimi nga ana e institucioneve kompetente është akoma në nivel të pakënaqshëm. Sa për 
ilustrim, për muajin e njëjtë në vitin 2019 kur u përshkallëzua rasti ‘Zhvatja’ ishin regjistruar 46 denoncime, që 
në thelb paraqet rritje për rreth 90 përqind për këtë vit. Përmes monitorimit të vendosur nga ana e Komitetit, 
mund të vërehet se gjuha e urrejtjes përveç në Facebook u përhap edhe në mediat e tjera sociale, sidomos në 
Twitter, Instagram dhe TikTok. 
Diskursi negativ nga periudha paszgjedhore në muajin korrik vazhdoi edhe n muajin gusht me një retorikë 
jashtëzakonisht të intensifikuar dhe ofenduese. Bisedimet rreth formimit të Qeverisë së re prodhuan gjuhë 
plot urrejtje, e cila kryesisht ishte me karakter etnik në kontekst të bisedimeve ndërmjet Lidhjes 
socialdemokrate të Maqedonisë (LSDM) dhe Bashkimit demokratik për integrim (BDI). Ishte përdorur gjuhë 
ofenduese drejtpërdrejt ndaj politikanëve të caktuar, duke i quajtur ‘të shitur’, ‘tradhtarë’, etj. Gjithashtu, që 
nga muaji maj 2020, Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut ka vërejtur jashtëzakonisht gjuhë nacionaliste 
plot me urrejtje. Numri më i madh i rasteve të gjuhës së urrejtjes është regjistruar më 25 gusht 2020 pas 
shpalljes së koalicionit paszgjedhor ndërmjet LSDM-së dhe BDI-së. Njëashtu, pas një periudhe të gjatë kohore 
është vërejtur edhe një rritje e gjuhës së urrejtjes bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor. 

Prirja e gjuhës së urrejtjes, gusht 2020
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Gjuhë e urrejtjes për shkak të përkatësisë etnike 

Gjuhë e urrejtjes për shkak të përkatësisë politike

Gjuhë e urrejtjes për shkak të orientimit seksual dhe 
identitetit gjinor   

Gjuhë e urrejtjes për shkak të prejardhjes sociale

Gjuhë e urrejtjes për shkak të gjinisë dhe seksit 

Gjuhë e urrejtjes për shkak të gjendjes shëndetësore
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Gjuha e urrejtjes në mediat sociale për muajin korrik 2020.

Numri më i madh i denoncimeve (ose 65% të numrit të përgjithshëm të denoncimeve të verifi-
kuara) kanë të bëjnë me dy kategori: përkatësia etnike dhe politike që veçanërisht ishin vërejtur pas 
përfundimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Rritje më të madhe të gjuhës së urrejtjes 
shkaktuan tvitet e këngëtares së njohur Dua Lipa për të cilat kishte reagime të ndryshme të opinion-
it vendas, duke i vlerësuar reagimet e saj si nacionaliste. Reagimet në Facebook dhe Twitter, si shkas 
i këtij reagimi, morën ngjyrim etnik duke marrë në konsideratë prejardhjen e këngëtares. Gjithashtu, 
për këtë muaj vërehet sërish rritje e denoncime për gjuhë të urrejtjes mbi bazën e orientimit seksual 
dhe identitetit gjinor. Numri i lartë i denoncimeve, siç ka theksuar periudhën e kaluar edhe Komiteti 
i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, janë në lidhje me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlam-
entare. Reagimet e opinionit që u verifikuan nga ana e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut 
janë në dispozicion në: http://www.govornaomraza.mk/reports/. 

 10 https://twitter.com/DUALIPA/status/1284928447912050688 
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Gjuha e urrejtjes në mediat sociale për muajin gusht 

Numri më i madh i denoncimeve (ose 45% nga numri i përgjithshëm i denoncimeve të verifikuara) kishin të bënin 
me përkatsinë etnike që ishin vërejtur sidomos pas përfundimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. 40% 
ose 53 denoncime u referoheshin gjuhës së urrejtjes bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor, si dhe 
gjuhës së urrejtjes për shkak të përkatësisë politike.
Me atë rast, Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut ka publikuar dy reagime të ndara. Në reagimin e parë me 
titull “Nuk ka vend për homofobi në të majtën ”, Komiteti përmes Rrjetin kombëtar për luftë kundër homofobisë 
dhe transfobisë shprhet se “Apasiev, si përfaqësues i partisë me ideologji të vetëshpallur majtiste duhet të jetë në 
dijeni se çdo të thotë të jesh i shtypur, i përjashtuar, i margjinalizuar dhe i diskriminuar në një shoqëri si e jona. 
Përdorimi i homofobisë për diskreditim politik dhe për ndezjen e përçarjes dhe urrejtjes në shoqëri, nuk është asgjë 
e re në arenën politike të vendit tonë.” Në reagimin e dytë “Mbështetje për aktivistin Blendi Hodai, stop urrejtjes që 
po shkatërron jetët e të rinjve ”, Komiteti bëri me dije se “Si një organizatë e cila rregullisht e monitoron situatën me 
krimet nga urrejtja, Komiteti i Helsinkit vazhdimisht paralajmëron për lidhjen midis gjuhës së urrejtjes e cila me 
dekada qëndron dhe ushqehet dhe nga ana tjetër rastet e dhunës, që për fat të keq shpeshherë përfundojnë me 
pasoja fatale.”
Numri i lartë i denoncimeve, siç është theksuar nga Komiteti i Helsinkit në periudhën e mëparshme, lidhet me mba-
jtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe mungesën e reagimit adekuat të institucioneve kompetente. 
Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut i bën thirrje Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, posaçërisht 
Ministrisë për Punë të Brendshme, që urgjentisht të marrë masa brenda kompetencës së tyre për të sanksionuar 
këtë fenomen - respektivisht punë më intensive me organizatat e shoqërisë civile dhe një fushatë publike për 
edukim plotësues të qytetarëve. Lidhur me ndryshimet e thella që janë të domosdoshme për të parandaluar prirjet 
negative të urrejtjes dhe krimeve në vend, i përsërisim përpjekjet tona për reforma thelbësore në procesin arsimor, 
kulturën dhe komunikimin publik, para së gjithash në mënyrën se si institucionet kompetente (nuk) e trajtojnë 
gjuhën e urrejtjes dhe pasojat e saj. Reagimet e opinionit që janë verifikuar nga Komiteti i Helsinkit janë në dispozi-
cion në: http://www.govornaomraza.mk/reports/. 

4 https://mhc.org.mk/news/nema-mesto-za-homofobija-vo-levicata/
5 https://mhc.org.mk/news/poddrshka-za-aktivistot-blendi-hodai-stop-za-omrazata-koja-unishtuva-mladi-zhivoti/

5

4

11



Овој документ е подготвен со финансиска поддршка на Европската Унија. 
Содржината на овој документ е единствена одговорност на авторите и на никој 
начин не може да се смета дека ги претставува ставовите на Европската Унија.


