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HYRJE
                Në dhjetor të vitit 2019, në qytetin Vuhan, në provincën Hu-

bei në Republikën Popullore të Kinës , u paraqit koronavirusi i ri, i cili, 

për një kohë të shkurtër, filloi të përhapet edhe në pjesët tjera të botës 

.1 Rasti i parë pozitiv në Republikën e Maqedonisë së Veriut është regjis-

truar më 26 shkurt të vitit 2020. Pas paraqitjes së disa rasteve  të pa-

cientëve të diagnostifikuar me COVID-192, më 11 mars, Qeveria e Republikës 

së Maqedonisë së Veriut miratoi disa masa dhe rekomandime për mbrojtje 

dhe parandalim nga koronavirusi.3 Më 11 Mars të vitit 2020, Organizata 

Botërore e Shëndetësisë OBSH-ja shpalli pandemi për shkak të sëmundjes 

COVID-19.4

            Më 11 Mars, Qeveria  miratoi masën e parë për  parandalimin dhe 

mbrojtjen nga koronavirusi, me të cilën e  pezulloi procesin edukativo-ar-

simor dhe mësimin në të gjitha çerdhet për fëmijë dhe shkollat fillore. 

Njëkohësisht, Qevëria vendosi që, me qëllim të zbatimit të kësaj mase, 

njëri nga prindërit ,fëmijët e të cilëve janë në moshën deri në 10 vjeç dhe 

ndjekin mësime në çerdhe apo shkollë fillore, të lirohen nga obligimi për 

kryerjen e detyrave të punës. Menjëherë pas kësaj, u përcaktuan kategoritë 

e personave qe duhet të lirohen nga puna dhe aktivitetet e punës, për shkak 

të gjendjeve të caktuara shëndetësore. Më 14 mars, Qeveria  rekomandoi që 

të gjithë punëdhënësit në vend, varësisht nga lloji i punës dhe mundësive, 

të organizojnë punën dhe mënyrën e punës së punonjësve përmes institutit 

“punë nga shtëpia”. Më 18 mars 2020, u shpall gjendje e jashtëzakonshme në 

territorin e tërë shtetit.5

                   Paralelisht me rritjen e numrit të rasteve të regjistruara 

me koronavirus, shkeljet e të drejtave të punëtorëve u rritën. Për atë sh-

kak , kjo analizë i rishikon të gjitha masat të cilat janë miratuar  që nga 

fillimi i krizës së shkaktuar nga pandemia, e cila preku drejtpërsëdrejti 

1  Organizata Botërore e Shëndetësisë ‘Timeline: WHO’s COVID-19 response’(2020).
2  Sëmundja e shkaktuar nga koronavirusi i ri SARS-COV-2.
3  Të gjitha masat dhe konkluzionet nga seancat e Qeverisë, në lidhje me parandalimin dhe mbrojtjen kundër koro-
navirusit, mund t’i gjeni në faqen zyrtare të Qeverisë.
4  Organizata Botërore e Shëndetësisë ‘WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on 
COVID-19 - 11 March 2020’ (mars 2020).
5  Vendimi për përcaktimin e ekzistimit të gjendjes së jashtëzakonshme nga 18.3.2020 i Presidentit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 68/20120).

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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  11 m
ars 2020

Lirimi nga puna i njërit prej 

prindërve, fëmijët e të cilëve janë 

në moshën  deri në 10 vjeç dhe 

ndjekin mësim në çerdhe ose në 

shkollë fillore 

Lirimi i personave me sëmundje  

kronike

Lirimi nga puna i grave shtatëzëna

Zgjatja e pushimit të lehonisë

  4 prill 2020

23 shtator 2020
NDËRPRERJA

ende zgjatë

punëtorët, me qëllim që në mënyrë gjithëpërfshirëse të monitorojë trended 

, sfidat dhe problemet që dolën nga zbatimi i tyre. Analiza është e ndarë në 

dy pjesë, pjesa e parë u dedikohet masave qeveritare për parandalimin dhe 

mbrojtjen kundër koronavirusit që kanë ndikuar në jetën e përditshme të 

punëtorëve në vend, kurse pjesa e dytë i rishikon masat ekonomike në aspekt 

të ndikimit të tyre mbi të drejtat e punëtorëve. Përfundimet që dolën nga 

rishikimi janë përmbledhur në fund.

Masat për parandalim dhe mbrojtje nga koronavirusi
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Pakoja e parë Pakoja e dytë

Pakoja e katërtPakoja e tretë

18 mars 31 mars

17 maj 27 shtator

Masat ekonomike
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MASAT PËR PARANDALIM DHE MBROJTJE 
NGA KORONAVIRUSI MIDIS TEORISË DHE 
REALITETIT

Masa për lirimin e njërit prej prindërve që kanë fëmijë deri në  
10 vjeç

Një nga masat e qeverisë më të ndjeshme gjinore për ballafaqimin me pan-

deminë Covid-19  ishte lirimi nga puna i njërit prej prindërve që kanë 

fëmijë deri në moshën 10 vjeç. Më 11 Mars, Qeveria e pezulloi procesin 

edukativo-arsimor dhe mësimin në të gjitha çerdhet për fëmijë dhe shkol-

lat fillore. Për zbatimin e tërësishëm të kësaj mase, Qevëria ka vendosur 

se njëri nga prindërit e fëmijëve deri më 10 vjet, të cilët  ndjekin më-

sim në çerdhe ose në shkollë, do të lirohet nga obligimi për t’i realizuar 

detyrat e punës. Me sa duket, kjo masë e njeh ndarjen e të drejtave dhe 

detyrimeve të prindërve sa i përket shtëpisë dhe kujdesit të fëmijëve, 

por të dhënat e marra permees denoncimeve për shkelje të të drejtave të 



9

11
 - 

31
 M

ar
s

14
54

 d
en

on
ci

m
e 830

624

informata për masat e caktuara për mbrojtjen dhe parandalimin 

nga koronavirusi

194
148
282

mosrespektim të së drejtës për pushim me pagesë të njërit prind 

me fëmijë deri në moshën 10 vjeçare

ndërprerje e marrëdhënies së punës

shkeljet e të drejtave të punëtorëve në baza të ndryshme

mosrespektimi i këtyre masave nga punëdhënësit

punëtorëve tregojnë se këtë masë më së shumti e kanë përdorur nënat.6 Këto 

të dhëna, përsëri e vunë në shesh pabarazinë gjinore në shoqërinë tonë, që 

në fakt është rezultat i drejtpërdrejtë i përkushtimit dhe punës së pam-

jaftueshme në këtë sferë përgjatë periudhës para krizës.7

        Për këtë dëshmojnë edhe të dhënat e Inspektoratit Shtetëror të 

Punës ( ISHP), i cili në periudhën prej 11 deri më 31 mars ka regjis-

truar gjithsej 1454 denoncime nga qytetarë. Në 830 raste punëtorët kanë 

kërkuar informata për masat e caktuara për mbrojtjen dhe parandalimin 

nga koronavirusi, ndërsa 624 denoncimet tjera kanë të bëjnë me mosrespek-

timin e këtyre masave nga punëdhënësit. Prej këtyre 624 denoncimeve, 194 

i referohen mosrespektimit të së drejtës për pushim me pagesë të njërit 

prind me fëmijë deri në moshën 10 vjeçare, 148 denoncime janë për ndër-

prerjen e marrëdhënies së punës, ndërsa 282 denoncime janë për shkeljet e 

të drejtave të punëtorëve në baza të ndryshme. Në periudhën prej gjashtë  

6  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, “Të drejtat e punës në kohën e koronavirusit - të dhëna përmbled-
hëse” (korrik 2020).
7  Shih Marija Basevska, “Indeksi i Barazisë Gjinore në Maqedoninë e Veriut” (2019).
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mosrespektim i masave të caktuara për mbrojtje dhe parandalim 

nga ana e  punëdhënësve

karakter informativ

deri më nëntë prill, Inspektorari regjistroi gjithsej 219 denoncime nga 

qytetarët, 48 denoncime për mosrespektimin e masave të caktuara për mbro-

jtje dhe parandalim nga ana e  punëdhënësve dhe 171 denoncime me karakter 

informativ.8 Kjo do të thotë se më muajt e parë të krizës, ISHP më së shpe-

shti ka vepruar pikërisht për denoncime të shkeljes së masës për lirimin 

nga puna njërin nga prindërit që kanë fëmijë deri në moshën 10 vjeçare, 

respektivisht këto denoncime kanë përfshirë 28 përqind të numrit të përg-

jithshëm të denoncimeve për shkeljen e të drejtave të punëtorëve.9

           Punonjëset përballeshin me situata ku punëdhënësit nuk i liro-

nin nga detyrat e punës ose kur i lironin, ua ulnin pagat e tyre. Disa prej 

punëdhënësve edhe i kërcënonin punonjëset me largim nga puna dhe mosri-

përtrirjen e kontratave të punësimit në afat të caktuar. Këto ishin edhe 

shkeljet më të shpeshta të të drejtave të punëtorëve, të denoncuara në 

Komitetin e Helsinkit për të drejtat e njeriut gjatë muajit korrik. Në 

një rast të tillë, një punonjëseje të tekstilit – nënë me fëmijë deri në 

moshën 10 vjeçare, e cila ka qenë e liruar nga detyrat e punës, punëdhënë-

si i ka paguar vetëm 50 përqind të pagës së plotë për muajin prill dhe 

maj. Pas  zbatimit të mbikëqyrjes së jashtëzakonshme të inspektimit te 

8  Vildan Drpljanin, Natasha Petkovska, “Shoqata, Konfuzioni ose Abuzimi: Roli i Sindikatave në Mbrojtjen e 
Punëtorëve” (Shtator 2020).
9  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/>.

https://reactor.org.mk/publication-all/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B7/
https://reactor.org.mk/publication-all/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B7/
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punëdhënësit, Inspektorari Shtetëror i Punës ka konstatuar shkejlje të të 

drejtave të punonjëses. Punëdhënësi veproi sipas udhëzimeve të dhëna nga 

Inspektorati,  dhe ia pagoi pagën për këto muaj.10

            Organizata Ndërkombëtare e Punës (ONP) ka theksuar katër sektorë 

ku kriza e virusit ka pasur ndikim më të madh, edhe atë në akomodimin dhe 

industrinë e ushqimit, patundshmëritë, sektorin administrativ dhe të bi-

znesit, industrinë e përpunimit të tekstilit dhe tregtinë. Në vitin 2020, 

527 milionë gra (ose 41 përqind i numrit të përgjithshëm të punonjëseve) 

janë të punësuara në këto sektorë, krahasuar me 35 përqind të numrit të 

përgjithshëm të punëtorëve meshkuj. Kjo tregon se kriza më rëndë do ta 

godasë fuqinë femërore të punës, kurse në vendet më të varfëra ekziston 

rreziku se do të zhduken shumë vende pune, pikërisht në industrinë e për-

punimit.11 

               Tek ne, gratë dominojnë në përfaqësimin e fuqisë punëtorë në in-

dustrinë e tekstilit,12 e cila industri është më pak e paguar, që do të thotë 

se punonjëset në industrinë e tekstilit shumë shpesh marrin pagë që është 

pak më e lartë se paga minimale. Kështu që fuqia femërore e punës ishte 

njëra ndër më të goditurat nga kriza ekonomike. Gjegjësisht, punëdhënësit 

u përpoqën të anashkalojnë rregullat ligjore për pagimin e pagës minimale 

dhe iu referuan gabimisht institutit “pushimi i detyruar”13

Në këtë rast, për punonjësin është paraparë kompensim i pagës në shumën 

prej 70 përqind të pagës, që do të thotë se punonjësi mund të pranojë 

kompensim më të ulët se shuma e parashikuar ligjërisht e pagës mini-

male. Sidoqoftë, Inspektorati Shtetëror i Punës ishte decid se punëtorët 

që shfrytëzonin masat e qeverisë për lirimin nga puna kishin të drejtë 

në pagë të plotë. Për shkak të keqpërdorimeve të rregullave të punës 

dhe pagesave të paligjshme të pagave më të ulëta, në industrinë e tek-

stilit ka ndodhur që punonjëset me fëmijë deri në moshën 10 vjeçare 

10  Njoftimi nga Inspektorati Shtetëror i Punës deri te Komitetit i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut nga 5.8.2020.
11  International Labour Organization “The COVID-19 response: Getting gender equality right for a better future for 
women at work” (2020).
12 90 përqind e numrit të përgjithshëm të të punësuarve në fabrikat e tekstilit në Shtip janë gra - Center for Re-
search and Policy Making “Macedonian Clothes for Europe” (2006). 
13  Për më shumë mbi keqinterpretimin e rregullave të punës dhe uljen dhe / ose/ mospagimin e pagave shih më 
shumë në faqen 13.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_744374.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_744374.pdf
http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2012/03/MACEDONIAN-CLOTHES-FOR-EUROPE1.pdf
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të liruara nga puna, të marrin paga në shumë prej rreth 7500 denarë. 

 

   Gratë e mbajnë barrën më të madhe për kryerjen e obligimeve në shtëpi 

dhe për kujdesin e fëmijëve, kurse nëpër qytete ku industria e tekstilit 

mbizotëron si burim kryesor i të ardhurave, ato njëherit janë edhe bartëse 

kryesore të të ardhurave në familje (breadwinners).14 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 ekzistenciale të një 

familjeje.

              Shkeljet e të drejtave të punëtorëve njëkohësisht janë shkelje 

e të drejtave të grave, që konfirmon më tej karakterin shumëdimenzional 

dhe ndërprerës të kësaj krize, kështu që çdo zgjidhje që nuk merr  parasysh 

klasën dhe gjininë si elemente të ndërthurura dhe të ndërlidhura, është 

e papërshtatshme për ballafaqimin dhe parandalimin e saj. Gratë janë të 

shtypura nga ana strukturore me atë që dominojnë në përfaqësimin e fuqisë 

punëtore në industrinë e tekstilit, e cila është dukshëm më pak e paguar. 

Për më tepër, në një krizë të këtyre përmasave, ato janë më të prirura për 

goditje, sepse sistemi i krijuar për t’i lejuar ato që të jenë dhe / ose/  

t’i vendosë në një pozitë kaq të nënshtruar dhe të shtypur, nuk ofron me-

kanizma për t’i mbrojtur ato.

Ndërprerja e vlefshmërisë së kësaj mase

Në seancën e katërt, Qeveria vendosi se nga data 23 shtator nuk do të 

vlejnë masat për parandalimin dhe mbrojtjen nga koronavirusi  për lir-

imin nga puna njërin prej prindërve me fëmijë deri në moshën 10 vjeç, që 

ndjekin mësimin në cilindo nivel të procesit edukativo-arsimor (çerdhe 

ose shkollë fillore).15 Pushoi të vlejë edhe masa për pushimin e vazhduar 

të lehonisë, andaj punonjësit që u liruan nga puna mbi këtë bazë, sërish 

14  Maria Mies “Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labor” 
(1986).
15  Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Seanca e katërt e Qeverisë:Punonjësit e liruar nga puna sipas 
listës së kronikëve, me përjashtim të atyre me vërtetim nga specialisti, të gjithë prindërit e fëmijëve të cilët janë 
liruar deri më tani kthehen në punë nga 23 shtatori (Shtator 2020)

https://vlada.mk/node/22484
https://vlada.mk/node/22484 
https://vlada.mk/node/22484 
https://vlada.mk/node/22484 
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filluan t’i kryejnë detyrat e tyre të punës. Ky vendim u miratua në seancën 

e Qeverisë, përkundër faktit se vetëm disa ditë më parë u njoftua se Komi-

sioni për Sëmundje Infektive i paraqiti Qeverisë një propozim që afati i 

vlefshmërisë së masës për vazhdimin e pushimit të lehonisë të zgjat deri 

në fund të vitit.16 Masa për lirimin nga kryerja e obligimeve të punës 

vazhdoi të vlejë vetëm për punëtoret shtatzëna.17 

Ky vendim shkaktoi një varg reagimesh te punëtorët që i kanë shfrytëzuar 

këto masa. Përmes protestave të organizuara para Qeverisë më 17 dhe 21 

shtator, ata e shprehën mospajtimin e tyre me vendimin18. Përfaqësues të 

Qeverisë realizuan takim me prindërit, në të cilin për kërkesën e  masës 

për vazhdimin e pushimit të lehonisë prej një deri në dy muaj, për t’iu 

përshtatur më lehtë situatës së posakrijuar, prindërit morën premtim se 

Qeveria do t’i dëgjojë dhe se i kupton kërkesat e tyre.19 Megjithatë, kjo 

nuk ndodhi, prandaj prindërit e interesuar dhe  fëmijët e tyre mbetën pa 

mbrojtje sistemore, sa i përket përballjes me pasojat e shkaktuara nga 

virusi korona.

Masa për lirimin e punëtorëve me sëmundje kronike

Më 11 mars të këtij viti, Qevaria miratoi masën për përcaktimin e kate-

gorive të personave që duhet të lirohen nga  puna dhe aktivitetet e punës, 

për shkak të gjendjeve të caktuara shëndetësore. Midis tyre janë: të punë-

suarit me sëmundje kronike respiratore, sëmundje kardiovaskulare; diabet 

TIP 1; sëmundje malinje dhe gjendje imune komprometuese. Në bazë të kësaj, 

Ministria e Shëndetësisë dhe Komisioni për sëmundje infektive përgatiten 

listë të diagnozave në lidhje me gjendjet shëndetësore të lartëpërmendura.20 

16  A1on, “Komisioni për Sëmundjet Infektive: Pushimi i lehonisë të zgjatet deri në fund të vitit, gratë shtatzëna 
gjithashtu të lirohen nga puna” (shtator 2020), për herë të fundit në 12.10.2020.
17  Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Gratë shtatzëna vazhdojnë të përdorin masat e miratuara nga 
Qeveria, nga 23 shtator punonjësit që përdorën masën për leje të zgjatur të lehonisë do të kthehen” (shtator 2020).
18  Nova Makedonija, “Autoritetet nuk dorëzohen, nënat japin dorëheqjen për t’i ruajtur fëmijët e tyre në shtëpi” 
(Shtator 2020), për herë të fundit në 12.10.2020.
19  Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Kryeministri Zaev dhe Ministrat Shahpaska dhe Filipce me 
përfaqësues të prindërve të cilët përdorën masën për pushim të zgjatur të lehonisë: Ne do të tregojmë fleksibilitet 
maksimal, por duhet të mësojmë të jetojmë me pandeminë” (shtator 2020).
20  Ministria e Shëndetësisë, “Lista e sëmundjeve kronike me diagnoza të liruara nga obligimet e punës” (Mars 
2020).

https://vlada.mk/node/22599
https://vlada.mk/node/22487
https://vlada.mk/node/22487
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Gjendja e  
jashtëzakonshme  I
18.03 - 17.04. 2020

Gjendja e  
jashtëzakonshme   II
17.04 - 17.05. 2020

Gjendja e  
jashtëzakonshme   III
17.05 - 31.05. 2020

Gjendja e  
jashtëzakonshme  VI
31.05 - 13.06. 2020

Gjendja e  
jashtëzakonshme   V
15.06 - 22.06. 2020

Periudhë kur nuk  
kishte gjendje të 
jashtëzakonshme  
13.06 - 16.06.2020

                      Kohëzgjatja e gjendjes së jashtëzakonshme deri më tani 

u vazhdua pesë here.21Në periudhen nga 13 deri më 15 qershor,  nuk u shpall 

gjendje e jashtëzakonshme, duke krijuar situatë në të cilët këto dy ditë të 

gjitha afatet filluan përsëri, siç janë afatet në marrëdhëniet e punësimit.

Gjendja e jashtëzakonshme për herë të fundit ishte shpallur nga data 15 

deri më 22 qershor22

   

21  Vendimi për përcaktimin e ekzistimit të gjendjes së jashtëzakonshme nga 18.3.2020 i Presidentit të Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 68/20120), Vendimi për 
përcaktimin e ekzistimit të gjendjes së jashtëzakonshme nga 17.4.2020 i Presidentit të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 104/2020), Vendimi për përcaktimin e ekzis-
timit të gjendjes së jashtëzakonshme nga 17.5.2020 i Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 127/2020), Vendimi për përcaktimin e ekzistimit të gjendjes së 
jashtëzakonshme nga 31.5.2020 i Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut” nr. 142/20120) dhe Vendimi për përcaktimin e ekzistimit të gjendjes së jashtëzakonshme 
nga 15.6.2020 i Presidentit të Republikës së Maqedonisë së  Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” Nr. 159/2020)
22 Vendimi i përcaktimit të ekzistimit të gjendjes së jashtëzakonshme nga data 15.6.2020 i Presidentit të Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 159/20120).
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 Rrethanat e sapondodhura pas 22 qershorit shkaktuan pasiguri te punëtorët 

sa i përket vazhdimit të masës për lirimin e tyre nga detyrat e punës. Me-

diumet  publikuan se pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme, një 

pjesë e punëdhënësve në ndërmarrjet private, por edhe në institucionet 

shtetërore u kanë bërë thirrje punëtorëve që të kthehen në vendet e punës.23 

Qeveria vendosi që edhe pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme 

mbeten në fuqi masat që i lironin nga detyrat e punës këto grupe punëtorësh 

me sëmundje kronike.24Gjatë kësaj periudhe, Komiteti i Helsinikit reg-

jistroi 17 raste kur punëtorët vazhduan të shkonin në punë me kërkesë 

të punëdhënësve të tyre, në kundërshtim me masat e miratuara. Shkeljet 

tjera ishin në lidhje me mospagimin e pagave dhe /ose / uljen e pagave të 

punëtorëve të cilat janë liruar sipas kësaj mase.

Një pjesë e punëdhënësve e keqpërdorën masën duke i detyruar punëtorët të 

marrin pushime mjekësore dhe në atë mënyrë ata të marrin paga në shumë 

prej 70 përqind. Pjesa tjetër e punëdhënësve në mënyrë të drejtpërdrejtë 

ua uli pagat punëtorëve me sëmundje kronike. Një shembull i tillë është 

një grup prej 200 punëtorësh që i përkasin grupit me sëmundje kronike, 

të ciëve punëdhënësi u kishte paguar pagat në shumë prej 30 përqind në 

periudhën kur ata ishin liruar nga detyrimet e punës. Ky lloj uljesh i pa-

gave të punëtorëve, të cilët objektivisht nuk janë  në gjendje të kryejnë 

detyrat e tyre të punës, është i paligjshëm, dhe ka ndikim në jetën e tyre 

dhe familjeve të tyre dhe  paraqet keqpërdorim të gjendjes së jashtëza-

konshme të shkaktuar nga pandemia. Ky rast u denoncua në Inspektoriatin 

Shtetëror të Punës dhe pas zbatimit të mbikëqyrjes së jashtëzakonshme 

inspektuese është konstatuar shkelje e të drejtave të punëtorëve nga ana 

e punëdhënësit. Punëdhënësi ka vepruar sipas urdhërave të dhëna, i ka lar-

guar parregullsitë dhe ua ka paguar pagën e plotë punonëtorëve me semundje 

kronike. Numri i shkeljeve të sanksionuara është i vogël në krahasim me 

23  Fokus”Masa për prindërit e fëmijëve deri në 10 vjeç është e vlefshme edhe pas gjendjes së jashtëzakonshme - 
punëdhënësit nuk lejohen t’i punësojnë” (qershor 2020), për herë të fundit në 12.10.2020.
24  Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut “Nga seanca e 65-të e Qeverisë: Masat me të cilat prindërit që 
kanë fëmijë deri në 10 vjeç ose në klasë të katërt aktive lirohen nga detyrimet e punës mbeten në fuqi; Qendrat 
tregtare do të jenë të hapura deri në orën 22:00 ”(Qershor 2020).Prej detyrave të punës ishin të liruar prindërit 
të cilët kanë fëmijë deri më 10 vjet ose janë aktiv në klasën e katërt, njerëz me sëmundje kronike, gra shtatëzëna, 
prindër të vetëm, prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara që e përdorin shërbimin e kujdesit ditor, si dhe njerëzit 
që shkojnë në punë me një shoqërues - njerëz plotësisht të verbër, njerëz që përdorin karroca invalidore dhe per-
sonat me aftësi të kufizuara intelektuale të moderuar ose të rënd, me mundësi, nëse është e realizueshme, për të 
kryer detyra të punës nga shtëpia .

 

https://fokus.mk/merkata-za-roditelite-na-detsa-do-10-godini-vazhi-i-po-vonrednata-sostojba-rabotodavachite-ne-smeat-da-gi-angazhiraat/?fbclid=IwAR0N5Owv9IdDJiOJdURAPMQY-nHLoTNRvbu_T1NTH5aLHI2hY3T0JaFR9n0
https://fokus.mk/merkata-za-roditelite-na-detsa-do-10-godini-vazhi-i-po-vonrednata-sostojba-rabotodavachite-ne-smeat-da-gi-angazhiraat/?fbclid=IwAR0N5Owv9IdDJiOJdURAPMQY-nHLoTNRvbu_T1NTH5aLHI2hY3T0JaFR9n0
https://fokus.mk/merkata-za-roditelite-na-detsa-do-10-godini-vazhi-i-po-vonrednata-sostojba-rabotodavachite-ne-smeat-da-gi-angazhiraat/?fbclid=IwAR0N5Owv9IdDJiOJdURAPMQY-nHLoTNRvbu_T1NTH5aLHI2hY3T0JaFR9n0
https://fokus.mk/merkata-za-roditelite-na-detsa-do-10-godini-vazhi-i-po-vonrednata-sostojba-rabotodavachite-ne-smeat-da-gi-angazhiraat/?fbclid=IwAR0N5Owv9IdDJiOJdURAPMQY-nHLoTNRvbu_T1NTH5aLHI2hY3T0JaFR9n0
https://vlada.mk/node/21729
https://vlada.mk/node/21729
https://vlada.mk/node/21729
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numrin e denoncimeve të regjistruara, por duke pasur parasysh që numri i 

rasteve të pa denoncuara është më i lartë, duhet të merren masa në drejtim 

preventiv të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve.

Ndërprerja e vlefshmërisë së kësaj mase

            Qeveria vendosi që punëtorët me sëmundje kronike të liruar nga 

detyrat e punës, duke filluar nga 23 shtatori 2020 të kthehen në vendet 

e tyre të punës dhe të kryejnë rregullisht detyrat e punës. Përjashtim i 

vetëm i parashikuar në këtë drejtim janë personat që kanë sëmundje malin-

je dhe/ose / te të cilët sëmundja është në fazë përkeqësimi dhe të cilët 

mund ta dëshmojnë këtë me vërtetim dhe mendim nga ana e specialistit.  

Bazuar në vërtetimin, punëtorët duhet të përdorin pushim mjekësor, që do 

të thotë se ata do të marrin një kompensim të pagës për shkak të paaftësisë 

për punë në vlerë prej 70 përqind (nëse mungojnë deri në 15 ditë) ose 90 

përqind (nëse mungojnë në punë më shumë se 15 ditë).

           Ndërprerja e vlefshmërisë së kësaj mase do të thotë që sistemi i 

lë punëtorët e sëmurë kronikë të pambrojtur në kushtet kur niveli i per-

sonave të sapo diagnostikuar arrin deri në 164 për 100,000 banorë për një 

periudhë prej një jave 25, dhe për të njëjtën periudhë në 28,3 përqind të 

rasteve të hetuara epidemiologjikisht janë vërtetuar gjendje shëndetësore 

kronike.26

Masat për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve

Një numër i madh punëdhënësish nuk i respektuan masat dhe rekomandimet 

e Qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë për parandalimin dhe mbrojt-

jen nga virusi korona. Në veçanti të pambrojtur dhe të rrezikuar ishin 

punëtorët në linjën e parë të luftës kundër virusit, punëtoret e supermar-

keteve, shitësit dhe shitëset, pastruesit dhe pastrueset.27 Duke i injoruar 

25  European Centre for Disease Prevention and Control, “Distribution of cumulative confirmed cases per 100.000 
inhabitants – last 7 days for the Republic of North Macedonia” (tetor 2020); aksesuar për herë të fundit më 
27.10.2020.
26  Instituti i Shëndetit Publik, “Situata me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut dhe Botë, 19-25.10.2020” (Tetor 
2020).
27  The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Every worker is essential and must be 
protected from COVID-19, no matter what” (maj 2020).

https://bit.ly/3iTjaUw
https://bit.ly/3iTjaUw
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rregullat për mbrojtje dhe siguri në punë, punëdhënësit nuk u siguruan 

atyre pajisje të përshtatshme mbrojtëse, kështu që ata i kryejnë detyrat e 

tyre, duke iu ekspozuar një rreziku serioz për shëndetin dhe jetën e tyre. 

Për më tepër, ata nuk përfituan rritje të pagave në raport me rrezikun e 

shtuar në vendin e punës. Në këtë drejtim edhe ekspertët e të drejtave të 

njeriut pranë Kombeve të Bashkuara thonë :

            „Asnjë punëtor nuk është i shpenzueshëm. Të gjithë punëtorët 

kanë rëndësi themelore, pa marrë parasysh se cila kategori zbatohet 

mbi ta nga ana e shtetit ose e biznesit. Secili punëtor ka të drejtë të 

jetë i mbrojtur nga ekspozimi ndaj rreziqeve në vendin e punës, duke 

përfshirë edhe virusin korona.”28

                 Punëdhënësit tanë i kanë injoruar thirrjet për ndërmarrjen e 

masave parandaluese dhe mbrojtëse dhe vazhduan  t’i keqpërdorin obligimet 

ligjore për ofrimin e sigurisë dhe shëndetit në punë për punëtorët, nga çdo 

aspekt lidhur me punën. Ky obligim është në veçanti i theksuar në kushtet 

e pandemisë, e cila paraqet kërcënim ndaj vetë jetës së punëtorëve. Më 1 

qershor, në Shtip u mbyllën pesë punëtori tekstili, pasi që në qytet, kah 

fundi i muajit maj ishte mbyllur një fabrikë për shkak të rasteve pozitive 

të punëtorëve me COVID-19. Shtabi i krizës në Komunën e Shtipit të njëjtën 

ditë propozoi që të mbyllen fabrikat kur në komunë ishin regjistruar 27 

persona pozitivë – numri më i madh deri ateherë. Ky vendim u pranua nga ana 

e Komisionit për sëmundje infektive dhe nga Shtabi i krizës së Qeverisë.

Në pesë fabrikat e tekstilit, ku punojnë rreth 500 punëtorë, u paraqitën 

disa raste të infektuarish me virusin korona. Infektimi me virusin përhapej 

për shkak se punëdhënësit kishin organizuar transportin nga shtëpia deri 

në vendin e punës dhe anasjelltas, me të njëjtit autobusë, së bashku me 

punëtorët e infektuar nga fabrika tjetër. Kryetari i Komunës së Shtip-

it deklaroi se në fabrikën e parë, që numëron 110 punëtorë, te gjysma e 

punëtorëve (55 persona) ishte konstatuar prezenca e virusit korona29. Për 

këtë Inspektorati Shtetëror i Punës, në koordinim me policinë kishte 

28  Ibid.
29 Сакам да кажам, „Затворени 5 конфекции во Штип откако денес се регистрирани нови 27 случаи 
наКовид-19“ (qershor 2020), aksesuar për herë të fundit në 12.10.2020 .

https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/zatvoreni-5-konfektsii-vo-shtip-otkako-denes-se-registrirani-novi-27-sluchai-na-kovid-19/
https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/zatvoreni-5-konfektsii-vo-shtip-otkako-denes-se-registrirani-novi-27-sluchai-na-kovid-19/
https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/zatvoreni-5-konfektsii-vo-shtip-otkako-denes-se-registrirani-novi-27-sluchai-na-kovid-19/
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realizuar kontrolle të përforcuara në rajonin e Komunës së Shtipit ku 

Shtabi kryesor për koordinimin e krizës ndaloi punën e fabrikave të teks-

tilit dhe lëkurës, për periudhën kur vlente ndalesa. Nga mbikëqyrjet ishte 

konstatuar se punëdhënësit e këtyre dy veprimtarive në Shtip, plotësisht 

e kishin respektuar ndalesën.30

       Megjithatë, mediat raportuan dëshmi të punëtoreve nga këto konfek-

sione për presionet e bëra ndaj tyre nga ana e punëdhënësve të tyre: 

     „Më thotë – të infektuar, të painfektuar, do të rrini këtu, kush do 

të mbijetojë, do të mbijetojë. Vendosa të mos shkoj në punë, por nuk e 

di se kush do t’i ushqejë fëmijët, sepse edhe ashtu mbeten pa baba.“

  Tjetër punëtore thotë se: 

„ nuk mund t’i dëshmosh atij se sa frikësohemi. Po udhëtojmë me au-

tobusin në të cilin udhëtonin pesë gratë që tashmë janë të infektu-

ara. Frikohem se nëse e kupton se po ankohemi, do të mbetem pa asnjë 

denar, dy fëmijë i kam.“ 31

   Punëdhënësit nuk u siguruan punëtoreve maska   mbrojtëse, preparate dez-

infektimi ose mundësi për distancën e nevojshme prej dy metrash, duke pa-

sur parasysh faktin se u detyruan të udhëtojnë me disa autobusë pa mundësi 

për distancën e nevojshme prej dy metrash.32 Nuk ka informacion zyrtar nëse 

Inspektorati Shtetëror i Punës ka ngritur kallëzime përkatëse penale për 

këtë shkelje të rëndë të të drejtave të punëtorëve, e cili arrin nivelin e 

një trajtimi mizor, çnjerëzor dhe poshtërues.

30  Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Nga Mbledhja e 61-të i Qeverisë: Programi i Miratuar për 
Financimin e Aktiviteteve Programore të Shoqatave dhe Fondacioneve për Masat për ballafaqimin me Krizën 
COVID-19” (Qershor 2020)
31  A1on, “Punëdhënësit ndaj punëtorëve në Shtip: të infektuar, të painfektuar, do të rrini këtu, kush do të mbije-
tojë, do të mbijetojë “ (qershor 2020), për herë të fundit më 12/10/2020.
32  Ibid.

https://vlada.mk/node/21647
https://vlada.mk/node/21647
https://a1on.mk/macedonia/gazdite-kon-rabotnichkite-vo-shtip-zarazeni-nezarazeni-kje-sedite-tuka-koj-prezhivee-prezhivee/?fbclid=IwAR2bZKi0qVc5Am4oMGjwtuklsA3qeXLrsehgxecvWfi41VVEqLdeIWrwdHU
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MASAT EKONOMIKE DHE  
NDIKIMI I TYRE NË TË  
DREJTAT E PUNËTORËVE

Pakoja e parë dhe e dytë e masave ekonomike

Qeveria miratoi masa ekonomike për menaxhimin e pasojave nga koronavi-

rusi, që parashikojnë  mbështetje të drejtëpërdrejtë financiare të likuid-

itetit te ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme nga ana e Bankës për 

Zhvillim të Republikës së Maqedonisë së Veriut.33 

            Më pas u miratua edhe një masë tjetër, e cila ka të bëjë me 

mbështetjen e ndërmarrjeve në aspektin e pagimit të pagave me anë të sub-

vencionimit të kontrinbuteve për punëtorët e ndërmarrjeve të prekura, për 

punonjësit në ndërmarrjet e sektorëve turizëm, transport, hotelieri dhe 

33  Çdo ndërmarrje, varësisht nga numri i të punësuarve, do të mund të marrë nga 3 deri në 30 mijë euro. Ndër-
marrjet mikro, deri në 10 punëtorë, do të mund të marrin kredi nga 3 deri në 5 mijë euro, ndërmarrjet e vogla 
me 10 deri në 50 të punësuar, do të mund të marrin kredi prej 10 deri në 15 mijë euro dhe ndërmarrjet e mesme 
me 50 deri në 250 punëtorë, do të mund të marrin kredi prej 15 deri në 30 mijë euro. Kreditë janë pa interes, me 
normë interesi prej 0 përqind me grejs periudhë prej 6 muaj dhe afat kthimi prej 2 viteve.
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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 me-

satare të paguar në vitin 2019. Kompanitë ishin të kushtëzuara që mos ta 

ulin 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 paguajë dividendë gjatë vitit 2020, deri 

në ditën e paraqitjes së llogarisë vjetore, respektivisht raporteve finan-

ciare për vitin 2020 dhe ndërmarrja të mos paguajë shpërblime-bonuse pas 

hyrjes në fuqi të kësaj mase. Masa ishte destinuar drejtpërsëdrejti që t’ju 

ndihmojë ndërmarrjeve që kanë realizuar rezultate më të dobëta financiare 

në vitin 2020 për shkak të virusit korona.34

              Menjëherë pas miratimit të masës së parë nga Qeveria, për të 

parandaluar virusin korona, Komiteti i Helsinikit i regjistroi parregull-

sitë e para të raportuara  nga shumë punëtorë. Duke e keqpërdorur  gjendjen 

e jashtëzakonshme, punëdhënësit filluan t’i anulojnë kontratat e punësimit 

të një numri të madh të punëtorëve, kurse aty ku ishin mundësi, u bënin 

presion për ta ndërprerë marrëdhënien e punës me marrëveshje. Një pjese 

të punëtorëve ua zvogëluan pagat në mënyrë të konsiderueshme. Agjencia 

për punësim në Ohër ka pranuar denoncime për çlajmërimin e rreth 3000 

punëtorëve në fabrikat e tekstilit, fabrikat për prodhimin e këpucëve,ho-

telet dhe restorantet.35

                Sipas  të dhënave të regjistruara në Agjencinë e Punësim-

it,  në periudhën pas 11 Marsit deri më 31 Gusht 2020, numri i përgjith-

shëm i personave të papunë në vend, në bazë të rritjes së punësimit ishte 

12,580 persona.36Njëkohësisht në Komitetin e Helsinikit kanë regjistruar 

197 denoncime të shkeljeve të të drejtave të punëtorëve, që përfshijnë 

gjithsej 2721 punëtorë, më shumë se 99 denoncime u referoheshin rasteve 

me largime masive të punëtorëve(44 denoncime, 460 punëtorë),në mënyrë të 

34  Dekret me fuqi ligjore për mbështetje financiare të punëdhënësve të prekur nga kriza shëndetësore-ekono-
mike e shkaktuar nga koronavirusi Covid-19, për pagimin e pagave për muajt Prill dhe Maj 2020 (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 93/2020).
35  Alsat, “Ohër, rrit numrin e shkarkimeve për shkak të covid-19” (Mars 2020).
36  Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë, “Rishikimi i personave të regjistruar në Agjencinë e Punë-
simit të Republikës së Maqedonisë së Veriut” (Gusht 2020).
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detyrueshme, ndërprerje e marrëdhënies së punës me marrëveshje (39 denon-

cime, 323 punëtorë), mosvazhdim të kontratës së punës në afat të caktuar 

kohor (10 denoncime), dhe ndërprerje të kontratës me afat të caktuar kohor 

gjatë kohës së shtatëzanisë (6 denoncime).37Këto të dhëna pashmangshëm 

imponojnë nevojën për rishikimin e ndikimit që këto pako ekonomike dhe 

implementimi i tyre e kanë mbi të drejtat e punëtorëve, e më pas duke e 

marrë parasysh edhe dimensionin gjinor.

SHKARKIMET NGA PUNA

Pavarësisht nga nevoja për solidaritet dhe unitet gjatë një krize të tillë, 

shumë punëdhënës kanë kërkuar anulimin e kontratave të punës për arsye 

biznesi. Marrëdhënia jokorrekte e punëdhënësve ndaj të punësuarve të tyre 

në këtë periudhë krize u konfirmua edhe një herë nga kompania për tregti 

dhe shërbime KAST INVEST SHPK Shkup.38Atje, punëdhënësi i  ka ndërprerë me 

gojë kontratat e punës për 120 punonjës për arsye afariste, të cilët ishin 

informuar se do të hapet një procedurë falimentimi për kompaninë. Vendimi 

i pushimit nga puna nuk ka përmbajtur asnjë sqarim të arsyeve afariste, 

për të cilat janë anuluar edhe kontratat e punësimit. Në kundërshtim me 

Ligjin për Marrëdhëniet e Punës39, punëdhënësi nuk ka filluar procedurë 

konsultimi me përfaqësuesit e punëtorëve, të paktën një muaj para fillim-

it të largimeve kolektive nga puna, madje as nuk ua siguroi punëtorëve 

të gjithë informacionin e rëndësishëm për të arrtitur një marrëvesh-

je.40Punëdhënësi nuk ka dorëzuar as njoftim deri te shërbimi përgjegjës 

për ndërmjetësim në punësim në lidhje me largimet e planifikuara kolektive 

nga puna dhe për konsultimet me përfaqësuesit e punëtorëve.41Rrjedhimisht, 

punëtorët nuk kanë qenë të njoftuar me mënyrën e zbatimit dhe rrjedhën e 

37  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, “Të drejtat e punës në kohën e koronavirusit - të dhëna të përm-
bledhura” (korrik 2020).
38  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, “Raporti Mujor për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedo-
nisë së Veriut Mars 2020” (Prill 2020).
39  Ligji për marrëdhëniet e punës (LMP) (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 
114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47 / 11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 
72/15, 129/15, 27/16 , 120/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 110/19)
40  Neni 95 paragrafi 2 i Ligjit për Marrëdënie të Punës.
41  Neni 95 paragrafi 6 i Ligjit për Marrëdënie të Punës.
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procedurës së anulimit të kontratave të tyre të punës për arsye afariste 

dhe për këtë arsye nuk kanë mundur t’i mbrojnë në mënyrë përkatëse të dre-

jtat e tyre të punës dhe interesat juridike.Për më tepër, punëdhënësi nuk 

e ka specifikuar as afatin minimal të pushimit nga puna, që vlen në ras-

tet e largimeve kolektive nga puna.42Disa nga punëtorët nuk kanë marrë as 

aktvendim për pushim nga puna, ndaj të cilit do të mund të parashtronin 

kundërshtim.Përveç kundërshtimeve, punëtorët gjithashtu paraqitën padi 

penale në Prokurorinë Publike komptetente për shkeljen të të drejtave të 

punës,përmes një avokati të angazhuar nga Komiteti i Helsinikit për të 

Drejtat e Njeriut.

Ulja dhe /ose / mospagimi i pagave

Pas muajve të parë të krizës, krahas zvogëlimit të numrit të rasteve 

të pushimit nga puna, filloi të rritet numri i denoncimeve nga ana e 

punëtorëve për mospagesën e pagës si dhe uljen e pagave për 50 përqind, 

duke iu  referuar ilegalisht institutit “forca madhore”. Ministria e Punës 

dhe Politikës Sociale  dha interpretimin e saj për Nenin 112 të Ligjit për 

Marrëdhëniet e Punës.Sipas Ministrisë,punëtori ka të drejtë për kompensim 

të pagës për gjithë kohën që mungon, kurse shuma e kompensimit është e 

ndryshme për situata të ndryshme. Pra, Ministria  referoi që të mos vijë 

deri te shkarkimi i  punëtorëve, në rrethana të caktuara punëtorët mund 

ta shfytëzojnë institutin “pushim i detyrueshëm” me kompensim të pagës 

prej 70 përqind. Në mënyrë plotësuese Ministria e interpreton institutin 

“ forca madhore” si situatë ku për parandalimin e përhapjes së koronavi-

rusit, tërësisht ishte ndaluar puna e subjekteve juridike në veprimtari 

të caktuara- nga ku edhe punëdhënësit mund ta shfrytëzojnë dispozitën 

e  nenit 112 paragrafi 7 të Ligjit për Marrëdhënie të Punës për periudhë 

përderisa nuk ekzistojnë mundësitë për punë dhe  t’u paguajnë kompensim të 

pagës në vlerë prej 50 përqind43. 

42  Neni 88 paragrafi 2 i Ligjit për Marrëdënie të Punës.
43 Правдико, „МТСП: Надоместок на плата на работниците, за време на принуден одмор и отсуство 
одработа поради виша сила“ (Prill 2020), aksesuar për herë të fundit në 13.10.2020 .

https://www.pravdiko.mk/mtsp-nadomestok-na-plata-na-rabotnitsite-za-vreme-na-prinuden-odmor-i-otsustvo-od-rabota-poradi-visha-sila/
https://www.pravdiko.mk/mtsp-nadomestok-na-plata-na-rabotnitsite-za-vreme-na-prinuden-odmor-i-otsustvo-od-rabota-poradi-visha-sila/
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     Në këtë drejtim duhet të theksohet se Kushtetuta e Republikës së Maqe-

donisë së Veriut, si akti më i lartë juridik , parashikon që vetëm Kuvendi 

është kompetent për interpretimin autentik të dispozitave ligjore.44Ky 

lloj interpretimi mund të nxisë shqetësim të veçantë, nëse marrim para-

sysh qëllimin e ekzistencës së institucionit Ministria e Punës. Pra, kjo 

Ministri ekziston për të siguruar dhe për të vendosur praktika dhe politi-

ka të sigurta, fer dhe të harmonizuara për punëtorët në vendin e punës, që 

është me rëndësi të veçantë për mirëqenien sociale dhe ekonomike. Shpallja 

për interpretimin e kësaj dispozitë në kohën e përgatitjes së këtij do-

kumenti është hequr nga web-faqja e Ministrisë. Lidhja e Sindikatave të 

Maqedonisë-LSM reagoi se vendimet e Qeverisë që e ndalojnë plotësisht 

veprimtarinë e personave juridik në veprimtari të caktuara për ta paran-

daluar përhapjen e virusit korona, nuk paraqesin forcë  madhore.45 Si rr-

jedhojë ,Komiteti i Helsinikit së bashku me  LSM-në i kërkuan  Qeverisë të 

miratojë një dekret me të cilën do të regullohet që pagat e punëtorëve të 

mos mund të zvogëlohen për më shumë se 20 përqind gjatë kohës së krizës, 

siç është definuar me Marrëveshjen e përgjithshme Kolektive (MPK) për 

sektorin privat në fushën e ekonomisë.46Në këtë rast , MPK-ja për sektorin 

privat përmban dispozita që parashikojnë të drejta  më të favorshme për 

punëtorët sesa Ligji për Marrëdhëniet e Punës dhe ato duhet të zbatohen .47

                 Komiteti i Helsinikit regjistroi 39 denoncime, duke përfshirë 

912 punëtorë të cilëve nuk u janë paguar pagat ose u ishin zvogëluar.Me 

mospagimin e pagave dhe kontributeve , një numër i madh i punëtorëve dhe 

familjeve të tyre mbetën pa sigurime shëndetësore, në një nga situatat më 

kritike për shëndetin e njerëzve.

44  Neni 68 paragrafi 1 alinea 2 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut.
45  Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë, “Reagimi i LSM ndaj interpretimit të Ligjit për Marrëdhëniet e Punës nga 
MPPS për pagimin e shumës së kompensimit të pagës” (2020).
46  Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut, „Барања до Владата за заштита на работниците и сиромашните“ 
(Prill 2020). 
47  Kontrata e punës, përkatësisht marrëveshja kolektive mund të përcaktojë të drejtat, të cilat janë më të fa-
vorshme për punëtorët, sesa ato të përcaktuara me këtë ligj. - Neni 12 paragrafi 3 i Ligjit për Marrëdhëniet e Punës.

http://„Барања до Владата за заштита на работниците и сиромашните“ 
http://Ligjit për Marrëdhëniet e Punës. 
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Pa sigurim shëndetësor në kushte të pandemisë

Goditjen nga kriza ekonomike dhe shëndetësore që e përjetuan punëtorët në 

cilësinë e jetës dhe ekzistencës së tyre mund ta vërejmë edhe nga situa-

tat e pashpresa në të cilat ndodhet çdo ditë një punëtor maqedonas.I tillë 

është edhe shembulli i një punonjëseje  në punëtori tekstili, e cila disa 

herë më rradhë kishte pasur rezultat pozitiv të virusit korona dhe ishte 

detyruar të qëndrojë në shtëpi për shkak se ishte e penguar që t’i kryejë 

detyrat e punës në vendin e punës. Meqenëse detyrat e punës të parashi-

kuara për vendin e saj të punës janë të një natyre të tillë që ato nuk mund 

të kryhen nga shtëpia, asaj iu desh të përdorte pushim mjekësor për ato 

ditë derisa ishte e penguar të punojë. Në të kundërtën, ajo do të vazhdonte 

të shkonte në punë, që të mos shkarkohej nga puna, por kjo do të thoshte 

shkelje të vendimit për mjekim dhe izolim në kushte shtëpiake, i dhënë nga 

Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor.48 

Punëdhënësi i ka paguar kompensimin e pages për pengim në punë për sh-

kak të sëmundjes dhe mjekimit medicinal për  ditët e para, në pajtim me 

obligimin e tij ligjor, por Fondi i Sigurimit Shëndetësor e ka refuzuar 

kërkesën e saj për kompensim page për ditët e tjera, sepse nuk e kishte 

përmubshur kushtin që të jetë në marrëdhënie të pandërprerë pune të paktën 

gjashtë muaj te i njëjti punëdhënës. Në këtë rast, megjitëse kjo sëmund-

je sipas Rregullores për listën e sëmundjeve profesionale është trajtuar 

njëlloj sikur në të gjitha situatat tjera të ndalimit për punë, duhet të 

kihet parasysh se kjo është një pandemi me të cilën nuk jemi përballur 

deri më sot.

                      Përhapja e virusit është e rrezikshme për tërë shoqërinë 

dhe të gjithë punonjësit, andaj si e tillë dallon nga cilado sëmundje 

tjetër që e prek personalisht punëtorin. Për këtë arsye, nuk duhet të le-

johet që punëtori të detyrohet të zgjedhë nëse do të qendrojë në shtëpi pa 

asnjë kompensim dhe me ekzistencë të rrezikuar ose të vazhdojë të shkojë 

në punë dhe t’i rrezikojë bashkëpunëtorët e tij, që njëherit paraqet edhe 

48  Punëdhënësi mund të ndërpresë kontratën e punës së punëtorit pa një periudhë njoftimi nëse punonjësi mun-
gon pa arsye në punë për tre ditë pune radhazi - neni 82 paragrafi 1 alinea 2 i Ligjit për Marrëdhëniet e Punës.

http:// Ligjit për Marrëdhëniet e Punës. 
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vepër penale dhe është e dënueshme sipas Kodit Penal. Gjatë marrjes së 

vendimit për sigurimin shëndetësor të një personi, që njëkohësisht do të 

thotë edhe vendosje për jetën e tij, duhet të kihet parasysh specifika e 

situates në të cilën ndodhen aktualisht punëtorët dhe Aktet juridike nuk 

duhet të interpretohen aq ngushtë, në një situate që paraqet precedent më 

vete.

Punëtorët me nocione dhe punëtorët me kontrata të punësimit 
me afat të caktuar kohor

               Edhe dy kategori njerëzish mbetën të pambrojtur në këtë sit-

uatë krize : punëtorët me nocione (punëtorët me honorare, frilenserët dhe 

të ngjashëm) dhe punëtorët me kontrata punësimi me afat të caktuar kohor. 

Punëtorët me nocione i nënshtrohen një forme specifike të shfrytëzimit, 

sepse ata janë njerëz që janë në të vërtetë të punësuar, por Ligji për Mar-

rëdhënie të Punës nuk i njeh ata si punëtorë49. Në këtë mënyrë ata qëndrojnë 

jashtë mbrojtjes (së supozuar) që u ofrohet punëtorëve të tjerë nga Ligji 

për Marrëdhënie të Punës. Punëtorët me nocione zakonisht punojnë në bazë 

të kontratave në vepër, angazhimit, shërbimeve, e të tjera, kështu që ligji 

nuk  “u ofron” atyre sigurim pensional dhe shëndetësor, e as të drejta që 

për punëtorët e tjerë burojnë nga kontrata e punës. 50 Kjo do të thotë se, 

ata janë “vetëm” fizikisht punëtorë, në kushte të krizës shëndetësore  nuk 

kanë sigurim shëndetësor dhe në mënyrë plotësusese  nuk kanë asnjë garanci 

se do të paguhen për punën e tyre dhe mund të mbeten pa punë në çdo kohë.51 

Komiteti i Helsinikit kërkoi që të sigurohet mbrojtje dhe mbështetje për-

katëse financiare në peiudhën e krizës për këtë kategori të punëtorëve të 

rrezikuar, të cilët nuk kanë sigurim shoqëror ose shëndetësor.

                    Grupi i dytë i punëtorëve është manipuluar nga punëdhënësit 

e pandërgjegjshëm, të cilët vendosin që nuk kanë më nevojë për ata, kështu 

49  Mariglen Demiri, “Studentët dhe Pseudonimi” (Mars 2020).
50  Ibid.  
51  Villdan Dërpljanin, “Punëtorë të padukshëm”(tetor 2020)

http://Studentët dhe Pseudonimi
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që pas skadimit të afatit të caktuar kohor për të cilin kanë nënshkru-

ar kontratë, nuk ua vazhdojnë kontratat e punësimit. Në vitin 2018, 25.8  

përqind e punonjësve ishin angazhuar përmes kontratave të punësimit  për 

afat të caktuar kohor, që do të thotë se çdo i katërti punonjës në Maqedo-

ni ka këtë lloj kontrate.52 Keqpërdorimi i pushtetit që kanë  punëdhënësit 

mbi punëtorët, kontratat me afat të caktuar kohor të të cilëve u skadojnë 

gjatë një krize ekonomike me përmasa të tilla,  paraqet goditje të madhe 

për ekzistencën e njërës prej kategorive më të prekshme të punëtorëve.

    Pakoja e tretë e masave ekonomike 

                   Nga marsi deri në qershor , së paku 323 punëtorë kanë qenë të 

detyruar të nënshkruanin marrëveshje për të zgjidhur kontratat e punës.53 

Në këtë mënyrë, atyre iu mohua çdo qasje në mekanizmat mbrojtës dhe ata u 

lanë në margjinat e shoqërisë, të luftojnë për një ekzistencë të thjeshtë. 

Një goditje tjetër për ta është pamundësia për të përfituar kompensim në 

të holla në rast papunësie, sepse punësimi i tyre ishte ndërprerë me mar-

rëveshje. Si reagim ndaj kësaj,  pasi masat fillestare të Qeverisë dësh-

tuan në mbrojtjen e punëtorëve, Komiteti i Helsinkit, së bashku me dh-

jetëra sindikata dhe organizata të tjera, i parashtruan një sërë kërkesash 

Qeverisë, me propozime përkatëse dhe konkrete për zbatimin e secilës prej 

tyre.54 Komiteti gjithashtu kërkoi që të drejtën e kompensimit në të holla 

për personat e papunë gjatë krizës, ta gëzojnë edhe personat, punësimi i të 

cilëve është ndërprerë me deklaratën e tyre personale, me marrëveshje ose 

për shkak kinse të prishjes së disiplinës.Në të njëjtën kohë, sindikatat 

dhe shoqatat e qytetarëve kërkojnë që të mos jepet asnjë mbështetje finan-

ciare për ndërmarrjet që nga fillimi i marsit  kanë pushuar punëtorë nga 

puna.

52    Zdravko Saveski, “Kontratat me afat të caktuar - një mjet për nënshtrim” (mars 2020).
53  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, “Të drejtat e punës në kohën e koronavirusit - të dhëna të përm-
bledhura” (korrik 2020).
54  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, “Kërkesa për Qeverinë për Mbrojtjen e Punëtorëve dhe të Varfërve” 
(Prill 2020)

http://“Të drejtat e punës në kohën e koronavirusit - të dhëna të përmbledhura” (korrik 2020).
http://“Të drejtat e punës në kohën e koronavirusit - të dhëna të përmbledhura” (korrik 2020).
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              Qeveria e prezantoi masën  “Kompensim në të holla për të gjithë 

personat që kanë mbetur pa punë nga 11 marsi deri më 30 prill 2020 ” si një 

formë harmonizimi me kërkesat e sindikatave dhe organizatave të shoqërisë 

civile. Me këtë masë, të gjithë personat që kanë humbur vendin e tyre të 

punës, përfshirë edhe ata që kanë ndërprerë marrëdhënien e punës përmes 

deklaratës me shkrim, marrëveshjes ose pushim nga puna nga punëdhënësi, do 

të përfitojnë kompensim në të holla nga Agjencia e Punësimit. Me këtë masë 

përfshihen të paktën 8.000 punëtorë, ekzistenca e të cilëve ishte vënë në 

rrezik serioz, sepse u lanë pa burimin e vetëm nga i cili realizojnë të 

ardhura.

                  Në fillim të prillit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Ve-

riut miratoi Dekrete për mbështetje financiare të punëdhënësve të sektorit 

privat të prekur nga kriza, për pagimin e pagave për muajt (prill,maj). 

Ishte e paraparë që punëdhënësi i cili e shfrytëzon mbështetjen financia-

re për pagimin e pagave nuk guxon ta ulë numrin e të punësuarve deri në 

shtator,2020.55 Në fund të muajit, Qeveria doli me Dekret, duke shkurtuar 

afatin për shkarkimin e punëtorëve, nga muaji shtator në korrik, respek-

tivisht për dy muaj,sipas të cilit nuk guxon të ketë ulje të  numrit të të  

punësuarve përfundimisht me muajin korrik të vitit 2020.56

               Pas ndryshimeve, ministrja e financave Nina Angellovska dekla-

roi se ndërmarrjeve që shfrytëzojnë mbështetje financiare nga shteti për 

pagimin e pagave do t’u lejohet të shkarkojnë  deri në 15 % të të punë-

suarve të tyre. Me angazhimin e më shumë sindikatave dhe organizatave të 

shoqërisë civile , në maj,  ky Dekret u ndryshua. Ndryshimet parashihnin se 

punëdhënësi i cili e shfrytëzon mbështetjen financiare për pagimin e pa-

gave, nuk guxon të ketë ulje të numrit të të punësuarve në muajt prill dhe 

maj 2020, si dhe 2 muaj më pas, përfundimisht me muajin korrik të vitit 

2020.57   

55  Dekret me fuqi ligjore për mbështetje finansiare për punëdhënësit të goditur nga kriza shëndetsore-ekonomike 
e shaktuar nga koronavirusi Covid-19, si pasojë e pagimit të pagave për muajt prill dhe maj të vitit 2020 (“ Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 93/2020).  
56  Dekret me fuqi ligjore për mbështetje financiare të personave fizik që kryejnë veprimtari të pavarur të prekur 
nga kriza shëndetësore-ekonomike e shkaktuar nga koronavirusi COVID-19, me qëllim pagimin e ndihmës financiare 
për muajt prill dhe maj të vitit 2020. (“ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 111/2020).
57  Dekret me fuqi  ligjore për mbështetje financiare të personave fizikë që kryejnë veprimtari të pavarur, të prekur 
nga kriza shëndetësore-ekonomike e shkaktuar nga koronavirusi COVID-19, me qëllim pagimin e ndihmës financiare 
për muajt prill dhe maj të vitit 2020.nr. (“ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 113/2020). 
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Keqpërdorimi i tri pakove të masave ekonomike

  Sipas të dhënave të Drejtorisë për të Ardhura Publike (DAP) 281 punëdhënës 

që në muajin prill kanë marrë mbështetje financiare në shumë  prej 9,995,565 

milionë denarë, (rreth 162.3000 euro), nuk e kanë përmbushur obligimin 

për pagesën e pagave për 722 punonjës. Në muajin maj, 427 punëdhënës 

nuk kanë paguar paga për 984 punonjës, përkundër faktit që kishin marrë 

mbështetje financiare në shumë prej 13,698,998 milionë denarë (ose 222.430 

euro). Ndërmarrje të tjera, ua kanë ulur pagën minimale 52,465 punonjë-

seve dhe në llorgaritë e tyre kanë paguar 1.5 milionë euro më pak.58  Dre-

jtoria e të Ardhurave Publike lëshoi   paralajmërime për paga të papaguara 

për punëdhënësit që përdorën mbështetje financiare, por nuk bënë  pagesë. 

Gjithashtu, këtyre punëdhënësve u është shqiptuar shkelje, ndërsa Drejto-

ria, në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Punës, zhvilluan proce-

dura kundër punëdhënësve për kthimin e fondeve të marra. 

Qëllimi i mbështetjes financiare shtetërore të përcaktuar me dekretin e 

Qeverisë për përballje me krizën e shkaktuar nga Covid-19 ishte të ruante 

vendet e punës të punëtorëve, dhe jo punëdhënësit të përfitonin në mënyrë të 

paligjshme, në kurriz të punëtorëve gjatë krizës më të madhe shëndetësore, 

sociale dhe financiare. 59 Rreziku i keqpërdorimit do të jetë i pranishëm 

për aq kohë, sa  mjetet e masave financiare për të ndihmuar dhe mbështetur 

punëtorët, u paguhen punëdhënësve,  në vend se drejtpërsëdrejti punëtorëve.

Pakoja e katërt e masave ekonomike

Gjatë gushtit dhe shtatorit, qeveria njoftoi se po mbante takime të rreg-

ullta me Odat ekonomike, organizatat e punëdhënësve, sindikatat, profe-

sorët e universiteteve dhe praktikuesit, në mënyrë që të miratojë pakon e 

58  Drejtoria për të Ardhura Publike (DAP) në Maqedoninë e Veriut Analiza e përdorimit të masës për mbështetjen 
financiare për pagesën e pagës për muajt prill dhe maj të vitit 2020 ”(korrik 2020).
59 Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, “Përgjegjësia penale për kompanitë që përdorën mbështetjen finan-
ciare të shtetit dhe nuk paguanin paga për punonjësit e tyre” (korrik 2020). 

http://Analiza e përdorimit të masës për mbështetjen financiare për pagesën e pagës për muajt prill dhe maj të vitit 2020 ”(korrik 2020).
http://Analiza e përdorimit të masës për mbështetjen financiare për pagesën e pagës për muajt prill dhe maj të vitit 2020 ”(korrik 2020).
http://Përgjegjësia penale për kompanitë që përdorën mbështetjen financiare të shtetit dhe nuk paguanin paga për punonjësit e tyre”
http://Përgjegjësia penale për kompanitë që përdorën mbështetjen financiare të shtetit dhe nuk paguanin paga për punonjësit e tyre”
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katërt të masave ekonomike.60 Më 27 shtator, u miratua kjo pako si vazhdim 

i tri pakove të mëparshme, dhe vlera e saj totale u vlerësua në 470 mil-

ion euro. Pakoja e masave kishte për qëllim sigurimin e mbështetjes së 

drejtpërdrejtë financiare, ndihmën e likuiditetit të sektorit privat dhe 

stimulimin e kompanive për kthimin dhe mbajtjen e punëtorëve në vendet 

e punës.61 Si pjesë e kësaj pakoje, u miratuan masa që u referoheshin disa 

kategorive  të qytetarëve dhe kompanive.62 Njëra prej tyre ishte masa për 

të mbështetur kompanitë në pagimin e pagave për punonjësit për muajt 

tetor, nëntor dhe dhjetor. Risi e kësaj mase ishte se mbështetja duhet të 

përcaktohet gradualisht, në përputhje me rënien e të ardhurave të kom-

panive - sa më e madhe të jetë rënia e të ardhurave, aq më e madhe është 

mbështetja nga shteti për pagimin e pagave.63

Përfaqësuesit e Odave ekonomike të vendit ishin të kënaqur që edhe këtë 

herë ata ishin të përfshirë në formulimin e masave dhe se Qeveria pranoi 

një numër të madh të propozimeve të tyre në këtë pako të katërt të masave 

ekonomike.64 Për dallim nga kjo, nevojat e punëtorëve që u pasqyruan në 

kërkesat e sindikatave dhe organizatave të shoqërisë civile65 nuk u mor-

rën parasysh në këtë pako masash. Mjetet financiare që synojnë gjoja të 

ndihmojnë dhe mbështesin punëtorët, përsëri nuk u paguhen drejtpërsëdre-

jti punëtorëve, kështu që rreziku i  keqëpërdorimit të sërishëm të tyre, 

mbetet real.

60 MIA - Agjencia e informacionit për media, “Zaev: paketa e katërt e masave mbulon më të varfërit, një masë 
stimuluese është kthimi i punëtorëve të pushuar nga puna” (shtator 2020).
61 Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Nga seanca e 6-të e Qeverisë: U miratua grupi i katërt i masave 
ekonomike për ringjalljen e ekonomisë në kushtet e KOVID-19; u miratua Dekret për mënyrën e organizimit dhe 
kryerjes së mësimdhënies në rrethana emergjente në shkollat fillore dhe të mesme “(Shtator 2020).
62  Është miratuar një masë që parashikon që prindërit e vetëm, pensionistët me pensione deri në 15,000 denarë, 
njerëzit e papunë që janë kërkues pasivë të punës, artistët e pavarur, kineastët, punëtorët kulturorë, artistët e  es-
tradës dhe studentët, do të marrin karta pagese në vlerë prej 6,000 denarë. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, “Kartelat e pagimit për qytetarët për konsum më të lartë dhe zhvillim të aktiviteteve të brendshme ekono-
mike” (tetor 2020).
63  Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Mbështetje për pagimin e pagave, e cila vazhdon të jetë e 
vlefshme për tremujorin e fundit të vitit, do të thotë për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor” (tetor, 2020).
64  Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Odat Ekonomike të kënaqura me masat e parashikuara në pa-
kon e katërt për të mbështetur kompanitë dhe qytetarët dhe nga fakti se shumë prej sugjerimeve dhe propozimeve 
të tyre janë pranuar” (Shtator 2020).
65  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, “Përgjegjësi penale për kompanitë që përdorën mbështetjen finan-
ciare të shtetit dhe nuk paguanin rroga për punonjësit e tyre” (korrik 2020).

“Zaev: paketa e katërt e masave mbulon më të varfërit, një masë stimuluese është kthimi i punëtorëve të pushuar nga puna”
“Zaev: paketa e katërt e masave mbulon më të varfërit, një masë stimuluese është kthimi i punëtorëve të pushuar nga puna”
“Nga seanca e 6-të e Qeverisë: U miratua grupi i katërt i masave ekonomike për ringjalljen e ekonomisë në kushtet e KOVID-19; u miratua Dekret për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së mësimdhënies në rrethana emergjente në shkollat fillore dhe të mesme “
“Nga seanca e 6-të e Qeverisë: U miratua grupi i katërt i masave ekonomike për ringjalljen e ekonomisë në kushtet e KOVID-19; u miratua Dekret për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së mësimdhënies në rrethana emergjente në shkollat fillore dhe të mesme “
“Nga seanca e 6-të e Qeverisë: U miratua grupi i katërt i masave ekonomike për ringjalljen e ekonomisë në kushtet e KOVID-19; u miratua Dekret për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së mësimdhënies në rrethana emergjente në shkollat fillore dhe të mesme “
http://“Kartelat e pagimit për qytetarët për konsum më të lartë dhe zhvillim të aktiviteteve të brendshme ekonomike” 
http://“Kartelat e pagimit për qytetarët për konsum më të lartë dhe zhvillim të aktiviteteve të brendshme ekonomike” 
http://Mbështetje për pagimin e pagave, e cila vazhdon të jetë e vlefshme për tremujorin e fundit të vitit, do të thotë për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor”
http://Mbështetje për pagimin e pagave, e cila vazhdon të jetë e vlefshme për tremujorin e fundit të vitit, do të thotë për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor”
http://“Odat Ekonomike të kënaqura me masat e parashikuara në pakon e katërt për të mbështetur kompanitë dhe qytetarët dhe nga fakti se shumë prej sugjerimeve dhe propozimeve të tyre janë pranuar” 
http://“Odat Ekonomike të kënaqura me masat e parashikuara në pakon e katërt për të mbështetur kompanitë dhe qytetarët dhe nga fakti se shumë prej sugjerimeve dhe propozimeve të tyre janë pranuar” 
http://“Odat Ekonomike të kënaqura me masat e parashikuara në pakon e katërt për të mbështetur kompanitë dhe qytetarët dhe nga fakti se shumë prej sugjerimeve dhe propozimeve të tyre janë pranuar” 
http:// “Përgjegjësi penale për kompanitë që përdorën mbështetjen financiare të shtetit dhe nuk paguanin rroga për punonjësit e tyre
http:// “Përgjegjësi penale për kompanitë që përdorën mbështetjen financiare të shtetit dhe nuk paguanin rroga për punonjësit e tyre


30

PËRFUNDIM

Asnjëra nga pakot e miratuara të masave ekonomike nuk i reflektonte nevojat 

e punëtorëve, e  as nuk siguronte mbrojtje të të drejtave të punëtorëve 

nga keqpërdorimi gjatë zbatimit të tyre.  Qëllimi i mbështetjes financia-

re shtetërore për ballafaqimin me krizën e shkaktuar nga Covid-19 ishte 

të ruante vendet e punës të punëtorëve, dhe jo punëdhënësit të përfitonin 

në mënyrë të paligjshme në kurriz të tyre gjatë krizës më të madhe shën-

detësore, sociale dhe ekonomike të sotme. Sidoqoftë, të dhënat e regjis-

truara të Komitetit të Helsinkit tregojnë se nga marsi deri në qershor, 

799 punëtorë66 humbën vendet e tyre të punës, dhe Agjencia e Punësimit 

numëron 12,580 njerëz që nga gushti.67 Mu për shkak të kësaj, për sa kohë 

që masat financiare për të ndihmuar dhe mbështetur punëtorët, u paguhen 

66  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, “Të drejtat e punës në kohën e koronavirusit - të dhëna përmbled-
hëse” (korrik 2020).
67  Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Rishikimi i personave të regjistruar në Agjencinë e 
Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut” (Gusht 2020).

http://“Të drejtat e punës në kohën e koronavirusit - të dhëna përmbledhëse”
http://“Të drejtat e punës në kohën e koronavirusit - të dhëna përmbledhëse”
http://“Rishikimi i personave të regjistruar në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut”
http://“Rishikimi i personave të regjistruar në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut”
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punëdhënësve, në vend që t’u jepen drejtpërsëdrejti punëtorëve, ekziston 

rreziku i keqpërdorimit të tyre. Megjithëse u morrën parasysh disa nga 

kërkesat e organizatave të shoqërisë civile dhe sindikatave, në tërësi, 

punëtorët nuk ishin të përfshirë në proceset e vendimmarrjes dhe ma-

sat e menaxhimit të krizave, të cilat kishin ndikim të drejtpërsëdrejtë 

në jetesën e tyre. Edhe kur masat ishin në një farë mënyre të ndjeshme 

(për shembull, masat për lirimin nga puna e kategorive të caktuara të 

punëtorëve), punëdhënësit gjetën mënyra për t’i anashkaluar dhe keqpër-

dorur ato, në dëm të punëtorëve, duke çuar në shkelje të shpeshta të të 

drejtave të punëtorëve. Denoncimet në Komitetin e Helsinkit, që nga marsi 

e deri në qershor,  flasin se u është ulur paga  912 punëtorëve, ose nuk janë 

paguar fare gjatë kësaj periudhe.68 Për më tepër, 1,022 punëtorë u përballën 

me shkelje të masave qeveritare për të liruar punëtorët nga puna. Në këtë 

mënyrë, masat kanë kontribuar në thellimin e pabarazive midis punëtorëve 

dhe punëdhënësve.69

Përveç përshtypjes së përgjithshme që tregon ngecje të  të drejtave të 

punëtorëve në tërësi, nuk mund të anashkalohet efekti dukshëm më i fortë 

që ka pasur kjo krizë tek gratë. Sektorët që preken më shumë nga kriza, dhe 

ku shumica e shkeljeve ndodhin në të njëjtën kohë, janë ata sektorë ku shu-

mica e të punësuarve janë femra. Në fakt, kjo është e dukshme në raportet e 

shkeljeve të të drejtave të punëtorëve në Komitetin e Helsinkit nga marsi 

e deri në qershor - 70 përqind e numrit të përgjithshëm të denoncimeve 

janë paraqitur nga femrat.70 E gjithë kjo tregon se përveç pabarazive sho-

qërore, kriza dhe menaxhimi joadekuat i saj, kanë thelluar më tej hendekun 

gjinor në vend.

Ky shqyrtim mund të përdoret si kontribut për përpilimin e mëtejshëm të 

rekomandimeve për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në një krizë të 

tillë dhe të merret si një pikënisje në formulimin e masave të ardhshme 

për ballafaqimin me krizën, me përfshirjen e plotë të punëtorëve në këtë 

proces.

68  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, “Të drejtat e punës në kohën e koronavirusit - të dhëna përmbled-
hëse” (korrik 2020).
69  Ibid.
70  Ibid.

http:// “Të drejtat e punës në kohën e koronavirusit - të dhëna përmbledhëse”
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Të dhënat e analizuara paraqitën shkeljet e të drejtave të punës dhe 

pabarazitë gjinore si rezultat i masave dhe zbatimit të tyre dhe imponojnë 

në mënyrë të pashmangshme nevojën për përpjekje për ndryshime strukturore 

dhe qasje sistematike për zgjidhjen e problemeve në këto aspekte të jetës 

shoqërore pas përfundimit të krizës shëndetësore.






