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I. Hyrja 

Siguria, lëvizja dhe mirëmbajtja - duhet të jenë tre tiparet kryesore të hapësirave 
publike sipas organizatës Habitat të OKB-së. Kjo flet për faktin se hapësirat publike 
janë më shumë se vetëm hapësira fizike nëpër të cilat kalojnë njërëz, dhe se ato 
kanë vlerën e tyre ekonomike, promovojnë kohezionin shoqëror dhe shpesh ofrojnë 
përfitime për mjedisin dhe kulturën. Me fjalë të tjera, ekziston një korrelacion midis 
hapësirës publike urbane dhe shoqërisë. Përdorimi i hapësirave publike është një formë 
aktiviteti shoqëror dhe për këtë arsye arkitektët dhe planifikuesit urbanë, si krijues të 
këtyre zonave duhet të marrin parasysh nevojat specifike për aktivitetet specifike dhe 
mënyrat e socializimit të grupeve të ndryshme të njerëzve, veçanërisht të grave dhe 
vajzave. Prandaj, çështjet e sigurisë, ndjenja e sigurisë dhe mundësitë për përdorim të 
pandërprerë të hapësirës publike janë çështjet kyçe trajtuara në këtë studim. 

Komuna e Tetovës po përballet me probleme të shumta në infrastrukturë. Të gjitha 
këto probleme prekin të gjithë qytetarët e komunës, por duke marrë parasysh rolet 
e ndryshme mes burrave dhe grave që po rrjedhin si rezultat të normave patriarkale 
të rrënjosura, këto probleme në mënyrë joproporcionale ndikojnë më shumë mbi 
mirëqenien e grave dhe shkaktojnë rritje të pabarazisë gjinore. Ne besojmë se ky 
studim është një fillim i mirë për hapjen e çështjes së pabarazisë gjinore në Tetovë. 

Studimin e shfrytëzuam edhe si bazë për të krijuar një vegël interneti për raportim 
të rasteve dhune në hapësirat publike që mund të ndihmojë që policia dhe komunat 
ti identifikojnë pikat më të rrezikshme në kuadër të qyteteve dhe të përkushtojnë 
më shumë vëmendje për të gjetur mekanizmat më të përshtatshme për ndryshimin 
e gjendjes. Gjithashtu, rezultatet e anketës janë përdorur për të krijuar masat e 
propozuara në propozim planin dyvjeçar të Komunës së Tetovës për 2020-2021 për 
parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna me bazë gjinore, i cili u zhvillua në kuadër të 
këtij projekti. Plani i veprimit u prezantua në një takim me përfaqësues të Komunës 
së Tetovës, ku u diskutua çështja e adoptimit. 

Së fundmi, studimi është i dobishëm për shoqatat lokale që merren me çështje të 
grave dhe përpjekjet e tyre për ta eliminuar dhunën me bazë gjinore në komunat e 
tyre. Procesi i përgatitjes përfshinte sesione pune dyditore në të cilat morën pjesë 
përfaqësues të Koalicionit Margini, OJQ Forumi i Gruas në Tetovë, Zyra Rajonale e 
Avokatit të Popullit, Qendra për Punë Sociale në Tetovë dhe Koordinatori për mundësi 
të barabarta në Komunën e Tetovë.
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Ky studim është përgatitur në kuadër të projektit “Studim gjithëpërfshirës mbi 
dhunën më bazë gjinore në hapësirat publike të komunës së Tetovës”, të zbatuar nga 
Koalicioni Margjinat në partneritet me Forumin e Gruas në Tetovë. Projekti është 
pjesë e programit rajonal të BE-së dhe UN Women “Parandalimi i dhunës ndaj grave 
në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi: zbatimi i normave, ndryshimi i qëndrimeve”. 
Projekti është finansuar nga Bashkimi Evropian.

Studimi është përgatitur me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian. 
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II. Gjendja me barazinë gjinore dhe 
dhunën me bazë gjinore në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut 

II.1. Korniza ligjore dhe institucionale 
Korniza ligjore dhe institucionale për barazinë gjinore në Republikën e Maqedonisë 
së Veriut, në kuptimin e saj bashkëkohor, filloi të zhvillonte që nga fillimi i viteve 
2000. Fillimet karakterizohen me hapa drejt ndryshimeve ligjore për pjesëmarrje më 
të madhe të grave në proceset vendimmarrëse siç ishte futja e kuotave gjinore në listat 
parlamentare, nisja e Klubit të deputeteve në vitin 2003 dhe ndryshimet ligjore për 
rregullimin e dhunës në familje në Kodin Penal1 dhe Ligjin e familjes2. Këto hapa të 
para u arritën përmes avokimit intensiv të organizatave të grave dhe deputeteve të asaj 
periudhe, por edhe fale fillimit të proceseve të anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

II.1.1. Miratimi i Ligjit për mundësi të barabarta të grave dhe të burrave

Ligji i parë për mundësi të barabarta u miratoi në vitin 20063, pasi që në Kuvendin u 
themelua Komisioni për mundësi të barabarta të grave dhe të burrave dhe Sektori për 
mundësi të barabarta pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale (MPPS). Në MPPS 
me ligj u punësua edhe një përfaqësues juridik për përcaktim të trajtimit jo të barabartë 
në bazë të gjinisë, i cili ka për jurisdiksion të vendosë mbi ankesat e qytetarëve.

Në vitin 2008 u miratoi Ligji i mundësive të barabarta4 , ndërsa në 2012 u miratoi 
edhe Ligji i ri për mundësi të barabarta5, me terminologji të avancuar dhe jurisdiksion 

1 Në vitin 2004 me ndryshimet në Kodin Penal u përcaktua dhuna në familje dhe u parashikuan dënime më të rrepta 
nëse kryhen disa vepra penale në kontekstin e dhunës në familje si dhe ndjekja penale sipas detyrës zyrtare ndaj 
kundërvajtësve 

2 Ligji i familjës pësoi ndryshime në 2004 dhe 2006, me që fillimisht u futën she pastaj u regulluan masat e përkohshme të 
mbrojtjes. 

3 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.66/06 

4 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 117/08

5 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 6/2012
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të zgjeruar të institucioneve përkatëse. Ligji është afirmativ, ka për qëllim të nisë 
zgjidhje sistematike me të cilat barazia gjinore do të promovohet në mënyrë të 
vazhdueshme në të gjitha fushat, me krijim të politikave për barazinë gjinore, me 
zbatim të masave afirmative për rritje të qasjes së grave në fusha të ndryshme, me 
zbatim të aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes dhe edukim. Ligji e përfaqëson parimin 
e mundësive të barabarta dhe mosdiskriminit me që adresohet nevoja për barazinë 
gjinore dhe heqjen e pengesave për pjesëmarrje të barabartë, qasjen dhe gëzimin e 
të drejtave në kushte të barabarta. Me ligjin poashtu në mënyrë pozitive u përgjigjet 
detyrimeve nga Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj 
grave (CEDAW), e cila kërkon prej shteteve ta garantojnë dhe ta avancojnë pozitën e 
grave sipas parimit të barazisë thelbësore6. 

Ligji gjithashtu nisi një makineri gjinore, një sistem i institucioneve dhe organeve 
të ndryshme që duhet të marrin masa në fusha të ndryshme dhe të kujdesen për 
respektimin e parimit të mundësive të barabarta. Përveç Komisionit Parlamentar 
dhe Sektorit për mundësi të barabarta pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës 
Sociale, u prezantua detyrimi që organet e administratës shtetërore dhe çdo njësi të 
vetëqeverisjes lokale të përcaktojnë një koordinator dhe një zëvendës koordinator për 
mundësi të barabarta. Është parashikuar që në këshillat e komunave të themelohen 
komisione për mundësi të barabarta, të përbëra nga këshilltarë. Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut ka detyrimin të krijojë një grup ndërresor për mundësi të 
barabarta si një organ këshillimor. Kuvendi, me propozimin e Qeverisë, ka detyrimin 
të miratojë një Strategji për barazinë gjinore dhe të monitorojë zbatimin e saj. 

Ligji gjithashtu paraqiti parimin e integrimit gjinor (gender mainstreaming) në ligjet, 
politikat dhe buxhetet, domethënë është një detyrim për të marrë parasysh aspektet 
gjinore në secilën fushë të veprimit të aktorëve. Kështu, ligji parashikon që të gjithë 
aktorët, në kuadër të kompetencave të tyre, duhet ta promovojnë dhe ta avancojnë 
parimin e mundësive të barabarta në kuadër të planeve strategjike dhe buxheteve, ta 
inkorporojnë barazinë gjinore, të parashikojnë masat themelore dhe afirmative7 për 
mundësi të barabarta dhe ta monitorojnë implementimin e tyre. 

Ligji gjithashtu ka disavantazhe të shumta që kanë dalë në sipërfaqe nëpërmjet 
zbatimit të tij. Mbikëqyrja mbi zbatimin e ligjit duhet të kryhet nga Ministria e 
Punës dhe Politikës Sociale, ndërsa Inspektorati i punës do të shqiptojë gjoba në 
rast të shkeljeve të ligjit. Krahasuar me ligjet e tjera, shuma e gjobave është e ulët. 
Për shembull, shuma për mosdhënie të përparësisë këmbësorëve është 200 euro, 

6 Parimi i barazisë thelbësore kërkon që shtetet të sigurojnë kushte të barabarta për aksesin dhe pjesëmarrjen e grave 
nëpërmjet një qasje korrektuese dmth. heqje e pengesave dhe arritje e barazisë në rezultatet. Kundër këtij parimi 
qëndrojnë barazia formale dhe barazia mbrojtëse të cilët nuk japin barazi në rezultatet. 

7 Masat afirmative në ligj përkufizohen si masa të posaçme dhe të përkohshme që ndërmerren me qëllim të tejkalimit 
të pozitës ekzistuese të pafavorshme shoqërore të grave dhe burrave, që është rezultat i diskriminimit sistematik ose 
pabarazisë strukturore gjinore që lindin nga rrethanat historike dhe socio-kulturore (neni 7 LMBBG). 
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ndërsa shuma e gjobës për diskriminim në bazë gjinore është 70 deri në 110 euro. 
Megjithatë, qëllimi i ligjit është të ndikojë në mënyrë afirmative mbi avancimin 
e barazisë gjinore, në krahasim me penalizimin si një strategji. Për zbatimin e 
suksesshëm të ligjit, është e nevojshme që të alokohen buxhetet e duhura në nivel 
kombëtar dhe lokal për të edukuar të gjithë aktorët, për të rritur ndërgjegjësimin 
dhe sensibilizimin, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe zbatojnë ligjin në mënyrë të 
duhur. Këtu shfaqet problemi kryesor, për shkak të cilit ka nivel të ulët të zbatimit të 
ligjit. Shoqatat qytetare, e përkrahur nga partnerët dhe organizatat ndërkombëtare 
për të drejtat e njeriut, po zbatojnë një numër iniciativash për të forcuar kapacitetet e 
makinerisë gjinore, ndërsa organet e administratës shtetërore dhe njësitë e qeverisjes 
vendore nuk ndajnë fonde të mjaftueshme për këtë qëllim. Deficiti buxhetor u vërejt 
edhe nga Komiteti për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, i cili 
rekomandoi të sigurohen fonde të rregullta dhe të qëlluara për entitetet që përbëjnë 
makinerinë gjinore në nivel kombëtar dhe lokal8.

Zbatimi i ligjit në nivel lokal gjithashtu nuk arrin rezultate të rëndësishme. Arsyet 
janë të shumta, nga mungesa e buxhetit për zbatimin e masave për barazi gjinore, 
kapacitetet e pamjaftueshme, njohuri dhe aftësi për barazi gjinore në kuadër të 
komunave dhe mungesa e vullnetit politik nga ana e kryetarëve të komunave dhe 
këshilltarëve për të investuar fonde për avancim të barazisë gjinore . Në shumë 
komuna, koordinatorët për mundësi të barabarta caktoheshin në mënyrë arbitrare, 
vetëm për ta përmbushur detyrimin ligjor, pa marrë parasysh njohuritë dhe aftësitë 
e tyre. Në disa komuna, si koordinatorë për mundësi të barabarta janë emëruar 
persona që kanë pozita të larta në hierarkinë e komunës, dhe përveç detyrimeve që 
rrjedhin prej Ligjit për mundësi të barabarta, këta individë gjithashtu janë udhëheqës 
të sektorëve dhe departamenteve të tjera. Në këto raste, koordinatorët për mundësi 
të barabarta kanë mundësi të kufizuara për t’u angazhuar në pozitën. Në komunat e 
tjera, si koordinatorë janë emëruar persona të cilët nuk kanë mbështetje adekuate nga 
aktorët kryesorë pranë komunës që të mund t’i prezantojnë standardet për barazinë 
gjinore në nivel të komunës. 

Komisionet për mundësi të barabarta përbëhen nga këshilltarë dhe veprimi i tyre 
varet nga kapacitetet dhe vullneti i këshilltarëve të emëruar. Shpesh ndodh që 
këta këshilltarë të mos kanë njohuri adekuate apo kuptim të jurisdikcionit të tyre 
(integrimi i parimit për barazi gjinore në dokumentet, politikat dhe buxhetet e 
komunës). Këto pengesa kanë çuar në rezultatin që vetëm 14 nga 81 komunat kanë një 
strategji lokale apo plan veprimi për barazinë gjinore9. Në raportin e gjashtë periodik 
të Komitetit për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit kundër grave, shteti 

8 Paragrafi 16, Concluding observations on the sixth periodic report of the former Yugoslav Republic of Macedonia, 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 14.11.2018

9 Pragrafi 38, Sixth periodic reports of States parties due in 2017, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Committee 
on the Elimination of Discrimination against Women.13.6.2017.
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ka raportuar se vetëm Komuna e Velesit ka ndarë një buxhet prej 330.000 denarësh 
për zbatimin e planit operativ të komunës për mundësi të barabarta. Për më tepër, në 
strategjitë lokale për mundësi të barabarta mungojnë informata për zbatimin e tyre, 
nëse po zbatohen dhe në çfarë mase janë zbatuar dhe çfarë janë rezultatet dhe efektet 
në avancimin e barazisë gjinore në nivel lokal. Për ta avancuar pajtueshmërinë me 
ligjin në nivel lokal, është e nevojshme që të imponohet një detyrim për sistemimin e 
vendit të posaçëm punës për pozitën e koordinatorit për mundësi të barabarta dhe të 
parashikohen kriteret për përzgjedhjen e kandidatëve, të përforcohen kapacitetet e 
punonjësve të tjerë në administratën e komunës, dhe po ashtu është e nevojshme që 
të hartohet një kornizë e re institucionale për Komisionet e mundësive të barabarta. 

Koordinatorët për mundësi të barabarta kanë obligim ligjor të dorëzojnë raportet 
vjetore për zbatimin e ligjit në MPPS. Në 2017 ky obligim nuk u përmbush nga gjashtë 
organe të administratës shtetërore dhe 35 komuna10. Ligji parashikon gjoba nëse ky 
detyrim nuk është plotësuar, por Inspektorati i punës ende nuk ka shqiptuar asnjë 
sanksion për kundërvajtje sipas Ligjit për mundësi të barabarta11. Është e nevojshme 
të forcohen kapacitetet e fuqisë punëtore si dhe organet e tjera inspektuese që kanë 
jurisdiksion për të kryer mbikëqyrjen e inspektimit sipas ligjeve që kanë të bëjnë me 
barazinë gjinore dhe mosdiskriminimin.

Për vitin 2019 parashihen ndryshime dhe plotësime të Ligjit për mundësi të barabarta 
që duhet të kontribuojnë në kapërcimin e mangësive të identifikuara. 

II.1.2. Ndalimi i diskriminimit në legjislacion

Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi është miratuar në vitin 
201012, me që u prezantua zgjidhje të posaçme ligjore që ka për qëllim në mënyrë 
gjithpërfshirëse të sigurojë mbrojtje dhe parandalim të diskriminimit të të gjithë 
qytetarëve dhe në të gjitha fushat. Ndalimi i diskriminimit dhe mbrojtjes në rast 
diskriminimi parashikohet në disa ligje që rregullojnë fusha të ndryshme (arsim, 
marrëdhënie pune, shëndetësi, mbrojtje sociale etj.). Këto ligje kanë klauzola kundër 
diskriminimit që mbrojnë kundër diskriminimit në shkallë të ndryshme, por gjinia 
si karakteristikë e mbrojtur (nganjëherë seksi në vend të gjinisë, ose të dyja) është e 
paraparë në këto ligje. Një pjesë e ligjeve, siç është Ligji për arsimin e lartë13 parashikon 
një sanksion për kundërvajtje dhe një gjobë për diskriminim në fushën e regjistrimit 

10 Raporti vjetor i zbatimit të Strategjisë për barazi gjinore për vitin 2017, MPPS, 2019. 

11 Të dhënat nga Inspektorati shtetëror i punës

12 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 50/2010

13 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.82/2018
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të studentëve, por shumica e ligjeve, siç është Ligji për mbrojtjen e të drejtave të 
pacientëve 14 nuk parashikojnë sanksione me që antidiskriminimi më shumë trajtohet 
si një parim, pa implikim praktik në raste të veprimit nga ana e inspektorëve. 

Ligji gjithashtu krijoi Komisionin për mbrojtjen nga diskriminimi, si një organ për 
barazi, përgjegjës për zbatimin e ligjit dhe për zhvillim të një procedure për mbrojtjen 
nga diskriminimi në bazë të ankesave të qytetarëve. Për më tepër, kompetencat e 
Avokatit të Popullit në mbrojtjen kundër diskriminimit janë avancuar gjithashtu. 
Që në miratimin e ligjit, organizatat e shoqërisë civile reaguan kundër heqjes së 
orientimit seksual nga projektligji dhe kundër heqjes së identitetit gjinor si një 
karakteristikë e mbrojtur15. Ligji nuk siguroi mbrojtje të qartë kundër diskriminimit 
për njerëzit LGBTI, që është kundër standardeve të Bashkimit Evropian16. 

Ligji njeh diskriminimin në bazë të gjinisë (dhe seksit) dhe formave të ndryshme të 
diskriminimit, ndër të cilave edhe ngacmimet dhe ngacmimet seksuale, diskriminimin 
e shumëfishtë, nxitjen e diskriminimit. 

Menjëherë pas formimit të Komisionit për mbrojtjen nga diskriminimi, u vërejtën 
mangësi të shumta në veprimet e tij, të cilat kryesisht rezultuan nga problemet me 
pavarësinë, ekspertizën dhe profesionalizmin e organit17. Që nga themelimi deri më 
31.10.2018, në Komision janë pranuar 58 ankesa për diskriminim në bazë të seksit 
dhe 21 në bazë të gjinisë, nga 681 ankesa gjithsej (11.6%). Kjo tregon se diskriminimi 
gjinor po ndodh dhe gratë inkurajohen të raportojnë. Komisioni gjithashtu nuk ka 
raportuar për asnjë rast për të cilin ka nisur iniciativë për procedurë para ndonjë 
organi kompetent për mosrespektimin e rekomandimit, dhe poashtu nuk mbledh të 
dhënat statistikore për numrin e rasteve në të cilat kundërvajtësi nuk e ka respektuar 
rekomandimin18. 

Sa i përket Avokatit të Popullit, janë identifikuar mangësi të shumta në veprimet e tij në 
drejtimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, si nga organizatat civile vendase19 ashtu 
edhe nga organet rajonale dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Në vërejtjet e 
fundit përmbyllëse, Komiteti për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj 

14 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 82/2008

15 Orientimi seksual është një çështje e diskutueshme në Ligjin kundër diskriminimit, MakFaks, 22.2.2010.

16  “Sa i përket mosdiskriminimit, harmonizimi me acquis është i paplotë, mungon ndalimi i diskriminimit bazuar në 
orientimin seksual. “Raporti mbi Republikën e Maqedonisë, Komisioni Evropian 9.11.2016 . 

17 “Shqetësimet në lidhje me mungesën e pavarësisë dhe funksionimin joefektiv të Komisionit për mbrojtjen nga diskriminimi 
“. Paragrafi 19, Vëzhgimet përfundimtare në raportin e kombinuar - i dytë deri në të katërt mbi Republikën e Maqedonisë, 
OShB Komiteti për të drejtat ekonomike, shoqërore dhe kulturore. 15.7.2016. 

18 Të dhënat janë pranuara si përgjigje kërkesës për akses deri në informata me karakter publik nga 21.11.2018. 

19 Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi: Avokati i Popullit duhet të veprojë siç duhet në rastet e diskriminimit dhe ngacmimit, 
në vend që të ketë më shumë besim në deklaratat e punonjësve të policisë, Libertas, 23.1.2019. 
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grave konkludoi se Avokati i Popullit nuk ka kapacitete të mjaftueshme njerëzore dhe 
teknike për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e grave20. 

Në vitin 2016, MPPS ka filluar përgatitjen e një projektligji të ri për parandalimin 
dhe mbrojtjen nga diskriminimi në të cilin parashikohet korniza e re institucionale 
për Komisionin, kritere më të rrepta për zgjedhjen e komisionerëve, procedura më e 
shpejtë për mbrojtje, zgjerimi dhe përmirësimi i formave dhe bazave për diskriminim 
duke i përfshirë edhe identitetin gjinor dhe orientimin seksual, përjashtimi nga taksat 
gjyqësore për qytetarët që do të nisin procedurë në bazë të diskriminimi, futja e 
mundësisë për veprim ligjor në interes të publikut (actio popularis). Ligji u miratua 
në Kuvendin në mars 2019.

II.1.3. Korniza ligjore për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna me bazë gjinore 

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk ekziston një kornizë e plotë ligjore për 
dhunën me bazë gjinore. Duke shkruar këtë raport, po përgatitet një ligj i ri që do të 
rregullojë të gjitha format e dhunës kundër grave dhe dhunën me bazë gjinore, që 
rezultoi nga nevoja për avancim të ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna 
në familje, dhe nevojën për përputhje me Konventën e Stambollit21. Korniza aktuale 
ligjore është e fokusuar kryesisht vetëm në dhunën në familje, ndërkohë që mungon 
njohjen e formave të tjera të dhunës me bazë gjinore. Edhe ligjet që trajtojnë dhunën 
në familje nuk e njohin atë si dhunë me bazë gjinore. Dhuna në familje është trajtuar 
në Ligjin për pengimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhe Kodin Penal, ndërsa 
ligjet e tjera që lidhen me mbrojtjen sociale, procedurat policore, procedurën penale 
dhe civile, ndihmën ligjore dhe të tjera, kanë dispozita që kanë të bëjnë me zbatimin 
e këtyre dy ligjeve ose njohin viktimat e dhunës në familje në zonën që rregullojnë. 

Hapi më i rëndësishëm në përmirësimin e kornizës ligjore për mbrojtjen nga dhuna 
me bazë gjinore është ratifikimi i Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin 
dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, Konventa e Stambollit. 
Organizatat për të drejtat e grave që në vitin 2011 kanë avokuar për ratifikim22, që së 
fundi ka ndodhur në dhjetor të vitit 2017. Pas depozitimit të instrumentit për ratifikim, 
Konventa ka hyrë në fuqi për Republikën e Maqedonisë së Veriut në 07.01.2018. 
Konventa e Stambollit është një dokument gjithëpërfshirës që trajton të gjitha 
format e dhunës me bazë gjinore në të gjitha fushat, imponon detyrime mbi shtetet 
në përputhje me ligjet, duke hapur shërbime për të mbështetur viktimat, marrjen e 

20 Paragrafi 17, Vërejtjet përmbyllëse të raportit të gjashtë të Republikës së Maqedonisë. Komisioni për eliminimin e 
diskriminimit ndaj grave, 14.11.2018

21  Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje

22 Aktivistët kërkojnë ratifikim dhe janë bashkuar me fushatën ndërkombëtare “Nënshkruaj”! në disponim në  
potpisuvam.org 
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masave për parandalimin përmes edukimit dhe mediave, dhe parashikon një detyrim 
për alokim të buxheteve adekuate për zbatimin e Konventës. Në vitin 2018, MPPS me 
pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile miratoi një plan veprimi për zbatimin 
e Konventës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në 
familje në Republikën e Maqedonisë 2018-2023. Gjithsesi, detyrimet e vendosura 
nga Konventa e Stambollit nuk janë të reja për Republikën e Maqedonisë së Veriut. 
Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, së bashku me 
Protokollin fakultativ23, praktika e Komitetit të vendosë për rastet dhe rekomandimet 
e përgjithshme të Komitetit, janë drejtim të mjaftueshëm por edhe obligim për një 
shteti që ka ndërmend të investojë në barazinë gjinore dhe mbrojtjen nha dhuna në 
bazë të gjinisë. Për vitin 2019 janë paralajmëruar disa ndryshime në ligjin dhe nisje të 
shërbimeve për viktimat e dhunës me bazë gjinore, me qëllim zbatimin e Konventës. 

Kodi Penal përmban një përkufizim të dhunës në familje24 në kuptimin e termave, 
ndërkohë që dhuna në familje nuk është parashikuar si një krim veçmas, por si një 
formë kualifikuese në tetë vepra penale25. Në këtë mënyrë arrihen sanksione më të 
ashpra nëse vepra është kryer në rastin e dhunës në familje dhe ndjekjes penale të 
këtyre veprave me detyrë zyrtare, me përjashtim të veprës “lëndimi trupor”. Në rastet 
e vrasjes, dëmtimi i menjëhershëm, dhe lëndim serioz trupor, parashikohet dënim 
më të ulët në rast se vepra penale është kryer si rezultat i dhunës në familje nga ana 
e viktimës. Sa i përket veprave të tjera në lidhje me dhunën me bazë gjinore, Kodi 
Penal sanksionon veprën “përdhunimi”, që në kundërshtim me standardet përmban 
penetracionin dhe përdorimin e forcës ose kërcënimit për përdorimin e forcës si 
tiparet thelbësore të veprës. Format e tjera të dhunës me bazë gjinore, si ndjekje, 
ngacmimi seksual, dhuna ekonomike dhe psikologjike nuk janë parashikuar me ligj. 
Në dhjetor 2018, me një procedurë të shkurtuar, u miratua një ligj për ndryshimin e 
Kodit Penal, i cili mëtej harmonizoi veprat penale nga urrejtja. Veprat nga urrejtja 
janë përcaktuar si “një krim kundër personit fizik ose juridik dhe personave të lidhur 
me to ose pronës që është kryer tërësisht ose pjesërisht për shkak të karakteristikës 
reale ose të supozuar (imagjinare, e përfytyruar) ose lidhshmëri të personit sa 
i përket racës, ngjyrës së lëkurës, nacionalitetit, origjina etnike, religjionit ose 
bindjes, aftësisë së kufizuar mendore ose fizike, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit 

23 Një protokoll opcional i Konventës për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave (viti 2000 hyn në fuqi). Me 
anë të protokollit, shtetet palë njohin juridiksionin e Komitetit për të vendosur mbi ankesat e individëve dhe/ ose grupeve 
dhe procedurat për hetime në rastet e shkeljeve sistematike të dispozitave të Konventës. 

24 Neni 122, paragraf 21: Me dhunë familjare nënkuptojmë maltretim, ofendim të thellë, rrezikim të sigurisë, lëndim trupor, 
dhunë seksuale apo dhunë tjetër psikike dhe fizike me të cilën nxitet ndjenja e pasigurisë, rrezikim apo frikë ndaj çiftit 
bashkëshortor, prindërve ose fëmijëve ose personave të tjerë që jetojnë në lidhje jashtëmartesore apo martesore ose 
amvisëri të përbashkët, si dhe ndaj çiftit të mëparshëm bashkëshortor apo personave që kanë fëmijë të përbashkët ose 
që janë në marrëdhënie të afërta personale.

25 Vrasje (neni 123), lëndim trupor (neni 130), lëndime të rënda trupore (neni 131), detyrim me forcë (neni 139), Privimi nga 
liria në mënyrë të kundërligjshme (neni 140), rrezikimi i sigurisë (neni 144), përdhunimi me keqpërdorim të pozitës (neni 
189), ndërmjetësimi në prostitucion (neni191).
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seksual dhe bindjes politike”26. Për më tepër, vepra nga urrejtja është shtuar si një 
formë cilësore e ndjekur nga një dënim më i ashpër në disa nenë. Edhe pse ligji shtoi 
orientimin seksual dhe identitetin gjinor si karakteristika mbrojtëse të viktimave, 
por nuk e shtoi gjininë. Me këto ndryshime u humb mundësia që Kodi Penal të 
harmonizohet me Konventën e Stambollit dhe të kriminalizohen disa forma të dhunës 
me bazë gjinore. Ndryshimet në Kodin Penal paralajmërohen edhe në vitin 2019, 
por kur ndryshohet një ligj sistematik i cili prek shumë njerëz dhe organizata, ka 
nevojë për një proces transparent dhe pjesëmarrje të të gjitha palëve të interesuara27, 
ndër të cilëve edhe shoqatat për barazinë gjinore. Kodi Penal përmban gjithashtu 
vepra të veçanta që kriminalizojnë format e ndryshme të diskriminimit dhe gjuhën 
e urrejtjes28 që në fakt janë në përputhje me Ligjin ekzistues për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi, dhe përfshijnë seksin dhe gjininë si bazë diskriminimi, 
por ende mungon orientimi seksual dhe identiteti gjinor. 

Rregullimi i duhur i veprave nga urrejtja është gjithashtu i nevojshëm në aspektin 
e mbrojtjes nga dhuna me bazë gjinore. Nuk ka statistika për numrin e viktimave të 
veprave nga urrejtja me bazë gjinore, ndërsa të dhënat nga organizatave joqeveritare 
tregojnë se femrat punëtore të seksit janë viktima të veprave nga urrejtja me bazë 
gjinore29. 

Mbrojtja dhe parandalimi i dhunës në familje në një procedurë civile është rregulluar 
në Lig jin për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje30. Në përgatitjen 
e projektligjit, organizatat joqeveritare që janë më aktive në promovimin e barazisë 
gjinore dhe të drejtave të grave, nuk ishin mjaft të përfshira. Ligji u kritikua fillimisht 
për mosadresimin e dhunës me bazë gjinore, as dhuna në familje njihet si dhunë me 
bazë gjinore. Shoqatat që punojnë me viktimat e dhunës në familje theksuan se “Ligji 
nuk ofron zgjidhje të reja dhe të përmirësuara për problemin e dhunës në familje, 
as në aspektin e parandalimit, as në aspektin e mbrojtjes së viktimave, në krahasim 
me protokollet ekzistuese kombëtare për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në 
familje, as parashikon masa për të forcuar kapacitetet institucionale për kujdesin, 
mbështetjen dhe trajtimin e viktimave të dhunës në familje, që është një dobësi kyçe 

26 Neni 3, Ligji për ndryshimin e Kodit Penal, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 248/18

27 “Jo në emrin tonë“– 16 organizata joqeveritare kërkojnë tërheqjen e menjëhershme të amendamenteve të propozuara në 
Kodin Penal, Radio MOF, 28.12.2018. 

28 Diskriminimi racor dhe tjetër Neni 417; Miratimi ose justifikimi i genocidit, krimeve kundër njerëzimit apo krimeve lufte 
407-a; Përhapja e materialit racist dhe ksenofobik me anë të një sistemi kompjuterik nen 394-ç. 

29 “Ky grup i margjinalizuar (punonjëse të seksit) ishte i vetmi grup në të cilin zbuluam raste të dhunës nga urrejtja “, f. 
48, Hulumtimi i përhapjes së dhunës me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave në vendet publike në Shkup, Reaktori - 
Hulumtimi në aksion, 2012. 

30 Gazeta zytare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.138/14
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në përgjigjen kombëtare ndaj këtij problemi”31. Si ofrues të shërbimeve për viktimat 
(dhe kundërvajtësit) e dhunës në familje, organizatat civile kërkuan mirënjohje të 
rolit të tyre në sistemin e mbrojtjes kundër dhunës në familje, përfshirje sistematike 
të shërbimeve që i ofrojnë dhe mundësi për financimin e këtyre shërbimeve nga shteti32. 

Përkundër të gjitha mangësive, me ligjin u kodifikua mbrojtja nga dhuna në familje 
dhe u parashikuan përmirësime, siç janë: e drejta për një shoqërues të viktimës; 
shërbime shëndetësore falas lidhur me dhunën në familje pavarësisht nga gjendja 
e sigurimit shëndetësor; masa e re e mbrojtjes së përkohshme - largimi i dhunuesit 
nga shtëpia pavarësisht nga pronësia; urgjenca e procedurës për masat mbrojtëse 
dhe parashikimi afatshkurtër; ekipet multisektoriale në qendrat për punë sociale në 
rastet kur rrezikohet jeta dhe shëndeti i viktimës; miratimi i një strategjie kundër 
dhunës në familje; krijimi i një organi kombëtar koordinues për dhunën në familje, etj. 

Ligji për dhunën në familje është aplikuar për katër vjet dhe shoqatat e qytetarëve 
hasin mangësi të shumta në zbatim. Sensibilizimi i punonjësve dhe mungesa e 
burimeve njerëzore, financiare dhe teknike të institucioneve përgjegjëse ende janë 
të përcaktuara si shkaqe të problemeve të zbatimit. Përgjigja e koordinuar nga ana 
e institucioneve ende mungon, si një lëshim kyç në proceset, dhe veçanërisht në 
zbatimin e masave të përkohshme të mbrojtjes. Ka edhe raste të trajtimit diskriminues 
dhe degradues në institucione dhe shkelje të privatësisë së viktimave33. Janë shënuar 
probleme në realizimin e të drejtës për mbrojtje shëndetësore falas; shkelje të parimit 
të urgjencës, një numër i vogël i kërkesave për vendosjen e masave të përkohshme 
të mbrojtjes, shkelje të masave nga ana e kundërvajtësve dhe mungesa e ndëshkimit, 
informim i pamjaftueshëm të viktimave për mundësitë që rrjedhin nga ligji, mbledhja 
e pjesshme e të dhënave për rastet e dhunës në familje, mungesa e shërbimeve 
(strehimore për viktimat dhe të qendrave të krizës34, shërbimet për trajtimin e 
kundërvajtësve, shërbime të specializuara për viktimat e dhunës seksuale35) dhe 
kushte të këqija në strehimoret ekzistuese për strehim afatgjat për viktimat e dhunës 
në familje. 

31 Raport nga monitorimi i zbatimit të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, Çalovska-Dimovska, Neda, 
Rrjeti kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe ghunës në familje - Zëri kundër dhunës, 2016. 

32 Shërbimet e shoqatave tani financohen nga Programi për financimin e aktiviteteve programore të organizatave kombëtare 
të invalidëve, të shoqatave të tyre, të shoqatave për luftimin e dhunës në familje dhe Kryqit të Kuq të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut nga të ardhurat nga lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese. Në vitin 2018, janë ndarë 3 000 000 denarë. 

33 Ibid 30

34 Ekzistojnë katër strehimore të menaxhuar nga shteti dhe dy qendra të krizës të menaxhuar nga shoqatave. Kapaciteti i 
plotë është 30 krevatë. 

35 "Qendra për drejtimin e viktimave të dhunës seksuale u hapën në tri qytete në shtetin - Kumanovë, Tetovë dhe Shkup", 
Hapja e qendrave të para për viktimat nga dhuna seksuale, UNFPA Maqedoni, 14.7.2018.
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II.2. Politikat për avancim të barazisë gjinore 

Një risi pozitive është futja e barazisë gjinore në Programin e Qeverisë për periudhën 
2017-2020, nën prioritetin e përgjithshëm që “Qeveria e Republikës së Maqedonisë 
do të zhvillojë një politikë të promovimit të të drejtave të grave dhe të rritjes së 
pjesëmarrjes së tyre në jetën politike, ekonomike dhe publike. Për këtë qëllim, do 
të krijojë një organ të veçantë qeveritar për barazinë gjinore që do të kujdeset për 
zbatimin e perspektivës gjinore në krijimin e politikave dhe buxheteve “.

Ekzistojnë disa plane strategjike që adresojnë fusha të shumta të barazisë gjinore 
në nivel kombëtar dhe lokal. Shoqatat kanë drejtuar vërejtje në lidhje me mënyrën e 
përgatitjes, zbatimit dhe monitorimit të këtyre politikave. Gjatë dy viteve të fundit ka 
pasur përmirësim të proceseve përmes përfshirjes së intensifikuar të organizatave 
të shoqërisë civile, përgatitjen e raporteve mbi zbatimin dhe formimin e organeve që 
duhet të monitorojnë zbatimin. Për më tepër, mungon qëndrueshmëria, koherenca 
midis politikave dhe një metodologji e harmonizuar për krijimin e tyre. Për shembull, 
Strategjia kombëtare dhe Plani i veprimit për luftim me trafikimin njerëzor ekziston 
vetëm për periudhën 2013 deri 2016, ndërsa strategjitë e tjera përditësohen në 
kohë. Nga ana tjetër, në dokumente të ndryshme strategjike parashikohen masa të 
ngjashme, të cilat mund të çojnë në mungesë të koordinimit dhe llogaridhënies në 
zbatim. Politikat mbi barazinë gjinore i miratuar nga MPPS, por në ata gjithashtu 
parashikohen masa në fushat që janë nën juridiksionin e ministrive të tjera. Me 
qëllim të zbatimit në mënyrë të vazhdueshme të këtyre politikave nga organet e tjera 
shtetërore, ata duhet t’i integrojnë në dokumentet e tyre strategjike ose operative për 
të siguruar buxhet për zbatim dhe për të ndarë detyrat për njerëzit përgjegjës në 
këto ministri. Një shembull pozitiv i veprimit të tillë është Ministria e Arsimit e cila 
ka sjellë një plan operativ për zbatimin e aktiviteteve nën juridiksionin e Ministrisë 
së Arsimit dhe Shkencës në 2019 nga Plani kombëtar i veprimit për barazinë gjinore 
2018-2020. 

Strategjia për Barazinë Gjinore 2013-2020 dhe Plani kombëtar veprimi për barazi 
gjinore 2018-2020 përmbajnë një numër aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes me 
dhunë me bazë gjinore ndarë nga tri rezultatet: rritja e ndërgjegjësimit të publikut 
për të njohur format e ndryshme të dhunës me bazë gjinore; forcimi i kapaciteteve të 
strukturave profesionale në institucionet për trajtimin e rasteve të dhunës ndaj grave; 
dhe harmonizimi i ligjeve me Konventën e Stambollit. Strategjia për Barazinë Gjinore 
dhe Planin kombëtar veprimi janë dokumente gjithpërfshirëse strategjike që trajtojnë 
fusha të ndryshme që kanë nevojë për të promovuar barazinë gjinore (shëndetësi, 
punë, media, arsim, pjesëmarrja në vendimmarrje, dhunë me bazë gjinore). Deri 
në vitin 2017, kritikat ndaj ministrisë ishin përqendruar në faktin se strategjia nuk 
zbatohet, nuk ndahet buxhet dhe miratohet pa pjesëmarrjen e organizatave më të 
interesuar të shoqërisë civile, kurse miratimi nuk është bazuar në analizat paraprake 
të nevojave reale. Që nga viti 2017, Ministria drejtohet nga një ministre me përvojë të 
gjerë në barazinë gjinore dhe shpresat dhe pritshmëritë për përmirësimin e situatës 
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janë rritur. Deri më tani u bënë hapa për të nxitur nivelin e zbatimit të strategjisë, si 
ratifikimin e Konventës së Stambollit; hapja e qendrave për referim të viktimave të 
dhunës seksuale; ndryshimi dhe avancimi i disa ligjeve; inicimi i procesit të rishikimit 
të teksteve shkollore nga aspekti i barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit; përgatitja 
e një modeli për arsimim seksual gjithëpërfshirës; rritja e financimit të shërbimeve 
për viktimat e dhunës në familje të ofruara nga shoqatat; u miratua një ligj i ri për 
ndërprerjen e shtatzënisë në përputhje me rekomandimet. Por, disa prej masave të 
parashikuara në planin veprimi ende nuk janë realizuar ose janë pjesërisht të realizuar, 
dhe varen financiarisht nga projektet e shoqatave dhe organizatave ndërkombëtare. 
Një shembull i këtij pohimi janë aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve të punonjësve 
në institucionet e përfshira në sistemin e mbrojtjes kundër dhunës me bazë gjinore. 
Në vend që këto trajnime të organizohen në mënyrë të rastësishme për një numër 
të vogël personash, ministritë duhet të krijojnë programe për edukim dhe trajnim të 
vazhdueshëm, dhe trajnimet he programet duhet institucionalizuar dhe akredituar, 
në përputhje me praktikën e secilit organi. Mund të konkludojmë se në një periudhë 
të shkurtër janë ndërmarrë shumë hapa, krahasuar me gjendjen e mëparshme. Por 
nevojiten përpjekje të mëtejshme, veçanërisht në mesin e ministrive të tjera dhe 
alokim i fondeve buxhetore për barazi gjinore. 

II.3. Gjendja e barazisë gjinore në Maqedoninë e Veriut 
Në këtë pjesë do të ofrojmë pasqyrim mbi gjendjet e barazisë gjinore në Maqedoninë 
e Veriut, në fusha të ndryshme, në përputhje me informatat e disponueshme nga 
institucionet dhe shoqëritë civile. 

II.3.1. Pjesëmarrja e grave në vendimmarrjen 

Me futjen e kuotës gjinore nga viti 2000 deri në 200636 u bë përparim i dukshëm 
dhe nga një Parlament me 6.6% gra u arrit rezultati i dëshiruar i 30% të grave. Kuota 
gjinore përveç kandidateve për deputete u përket edhe kandidateve për anëtare të 
këshillave në komunat dhe në Qytetin e Shkupit. Në vitin 2015, kuota gjinore është 
rritur në 40%37. 

36 Me Ligjin për zgjedhje të deputetëve në 2002 dhe Ligjin për vetëqeverisje lokale në 2004 u nisi dispozita se listat e 
kandidatëve duhet të përmbajnë të paktën 30% përfaqësues të seksit të përfaqësuar më pak. Kjo zgjidhje nuk e arriti 
efektin e duhur për shkak se partitë politike i vendosën gratë në fund të listave, prandaj në vitin 2006 me miratimin e 
Kodit Zgjedhor u parashikua se në çdo tre vende të listës së paku një vend i takon gjinisë më pak të përfaqësuar. 

37  Gazeta Zytare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.196/2015
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Për momentin, sipas rezultateve të zgjedhjeve të fundit parlamentare (2016), kemi 41 
deputete (34.1%) nga 120 deputetët gjithsej dhe vetëm 4 ministra (21%)38. Rezultatet 
e zgjedhjeve lokale janë akoma më negative për barazinë gjinore, dmth. ka vetëm 6 
kryetare komunash (7%) dhe 29.8% këshilltare39. 

Kjo situatë nuk mund të vlerësohet si e kënaqshme, sidomos në kontekstin e sotëm, 
ku lëvizjet e grave avokojnë për futjen e kuotave gjinore në bordet e menaxhimit në 
ekonomi. 

Duhet të merret parasysh se kuota është një masë afirmative, e cila duhet të jetë e 
përkohshme derisa të arrihet barazia e vërtetë pa dallim të kuotave. Qëllimi afatgjat 
i kuotës është të krijojë vend për pjesëmarrje më të madhe të grave në vendimmarrje 
dhe kështu të veprohet në mënyrë emancipuese ndaj partive politike dhe vetë 
politikaneve. Duke zbatuar kuotat, është e nevojshme të zbatohen edhe masa të tjera 
për barazinë gjinore në mënyrë që gratë, nën kushte të barabarta, të marrin pjesë në 
jetën publike. 

Nga rezultatet e fundit të zgjedhjeve, mund të konkludojmë se aty ku nuk ka kuotë, 
nuk ka as barazi gjinore. Nëse në kuvendin gati 20 vjet më parë kemi pasur 6.6% 
të deputeteve pa kuota, sot kemi 7% kryetare komunash, poashtu pa një kuotë. Për 
më tepër, në zgjedhjet lokale të 2009 nuk u përzgjodh asnjë kandidate për kryetare 
komune. Kjo situatë tregon se ende ekzistojnë barriera gjinore në partitë politike 
që parandalojnë pjesëmarrjen e barabartë të grave. Në këtë mënyrë, pjesëmarrja e 
grave përfaqëson vetëm një përmbushje të detyrimit ligjor. Që nga pavarësia e shtetit 
deri sot, në Maqedoninë e Veriut nuk ka pasur asnjë grua në tri funksionet kryesore: 
Kryetari i Qeverisë, Kryetari i Kuvendit dhe Presidenti i Shtetit40. 

II.3.2. Gjinia në arsimin 

Gjinia në arsimin mund të monitorohet nga disa aspekte: pjesëmarrja e grave dhe 
vajzave në procesin arsimor; gjinia në programet arsimore dhe tekstet shkollore; 
dhuna me bazë gjinore dhe ngacmimi në institucionet arsimore.

Sipas studimin e fundit të UNICEF-it, pothuajse të gjithë fëmijët në Maqedoninë 
e Veriut shkojnë në shkollën fillore. Në arsimin e mesëm kjo përqindje është më e 
ulët, por gjithsesi boshllëku gjinor ekziston vetëm te komuniteti etnik shqiptar (85% 

38  Raporti vjetor për zbatim të Strategjisë për barazi gjinore për vitin 2017, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, 15.1.2019.

39  Raporti final, Zgjedhjet lokale 15 tetor dhe 29 tetor 2017, Misioni për mbikëqyrje të zgjedhjeve të OBSE /ODIHR, 
19.1.2018.

40 Përjashtim nga kjo janë dy mandatet e shkurtra të Radmilla Shekerinska si zëvëndës Kryeministër. Kjo do të thotë se ajo 
nuk ishte emëruar apo zgjedhur, por ka marrë funksionin për shkak se ka qenë zëvëndës Kryetare e Qeverisë.
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djemtë 68% vajza) dhe te romët (42% djem dhe 32% vajza) ku më pak vajza shkojnë në 
shkollën e mesme në krahasim me djemtë41. 

Statistikat tregojnë se gratë janë më të përfaqësuara në arsimin e lartë sesa meshkujt, 
dmth. 59% e studentëve të diplomuar dhe të magjistruar janë gra, ndërsa 57% e 
doktorëve të shkencës janë gra42. 

Përmbajtja e kurrikulave dhe teksteve shkollore janë mjaft të vjetëruara në lidhje 
me barazinë gjinore. Tekstet përforcojnë stereotipat gjinorë, kështu që personazhet 
femra janë sekondare, pasive, kanë profesione stereotipike gjinore, gjinia është 
ekskluzivisht binare dhe përdoret gjuha josenzitive nga pikëpamja gjinore. Për më 
tepër, nuk ka përmbajtje që do të promovojë barazinë gjinore dhe të drejtat e grave në 
përputhje me konceptet moderne për gjininë si një kategori e ndërtuar nga shoqëria 
dhe e ndryshueshme43. 

Në arsimin e lartë, situata nuk është shumë e ndryshme. Përveç mungesës së 
përmbajtjeve moderne për barazinë gjinore, në librat e arsimit të lartë do të hasim 
përmbajtje diskriminuese për personat LGBTI, punëtorët e seksit dhe gruper e tjera 
të margjinalizuara44. Si pasojë të procedurave para organeve të barazisë, disa nga 
përmbajtjet e teksteve shkollore u hoqën45, por për të kapërcyer problemin, kërkohet 
një rishikim sistematik dhe futja e përmbajtjeve pozitive dhe moderne. Gjatë vitit 2017 
u tërhoqën dy libra (Shoqata për klasën e katërt dhe Arsimin civil për klasën e tetë) të 
arsimit fillor, të cilët, ndër të tjerash, përfshinin diskriminim në bazë të gjinisë. 

Në vitin 2015, Koalicioni Margjinat ka kryer studimin “Sa të barabartë dhe të sigurt 
janë të rinjtë në Maqedoni në zhvillimin e tyre seksual dhe në përvojat seksuale?”46 
me të rinjtë 15 vjeçarë. Sondazhi zbuloi rezultate të tmerrshme në lidhje me barazinë 
gjinore dhe situatën e të rinjve me orientim joheteroseksual. Të dhënat nga studimi 
treguan një shpërpjestim të madh gjinor në përvojat seksuale të raportuara të djemve 
dhe vajzave (12: 1). Gjithashtu, në vend të përkrahjes, ka paragjykime dhe stereotipe, 
sidomos për vajzat që janë seksualisht aktive dhe rreziqe shumë më të larta për 

41 Hulumtimi multi-treguese (MIKS) 2011, UNICEF 

42 Gratë dhe burrat në Maqedoni, 2017, Enti Shtetëror i Statistikës

43 Janë shfrytëzuar të dhënat nga hulumtimi “Stereotipet, paragjykimet dhe diskriminimi në arsim” Fokus mbi tekstet 
shkollore për arsimin fillor, OSBE 

44 “Përmbajtja Diskriminuese në Tekstet shkollore”, të Drejtat seksuale dhe shëndetësore të komuniteteve të margjinalizuara 
Raporti Vjetor 2017, Koalicioni Margjinat, f.141

45 U tërhoq përmbajtja e 6 teksteve shkollore të arsimit të lartë , ndërsa nuk u tërhoq nga 9. Për këto tekste ka pasur 
procedura para Komisionit për mbrojtjen nga diskriminimi dhe Avokati i Popullit. 

46 Hulumtimi kryesisht mbështetet në rezultatet e sjelljes, interesat dhe mbrojtjen seksuale te të rinjve (15 vjeç) nga 
Maqedonia e Veriut, të marra nëpërmjet pjesëmarrjes së tyre të drejtpërdrejtë në studimin ndërkombëtar longitudinal 
(HBSC). Studimi i HBSC është një hulumtim ndërkombëtar mbi sjelljet shëndetësore te fëmijët e moshës shkollore (11 
vjeç, 13 vjeç dhe 15 vjeç), e cila zhvillohet çdo katër vjet në 44 vende në Evropë dhe Amerikën e Veriut.
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shëndetin mendor dhe fizik të të rinjve LGBT, si rezultat i përjashtimit social dhe 
stigmës. Për shembull, të rinjtë me orientim biseksual dhe homoseksual raportojnë 
tri herë më shumë mendime vetëvrasëse në krahasim me bashkëmoshatarët e tyre 
heteroseksualë.

Dhuna në shkolla është e pranishme, dhe në një anketë, vetëm 52.2% e nxënësve 
thanë se ndiheshin të sigurt në shkollë47. Megjithatë, ka mungesë të të dhënave 
mbi dhunën me bazë gjinore në shkolla, pasi që problemi është trajtuar kryesisht 
në aspektin e dhunës ndëretnike. Në shkollat nuk ka programe, politika ose masa 
për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna me bazë gjinore, me përjashtim të 
iniciativave të organizatave të shoqërisë civile që nuk janë në gjendje të operojnë në 
mbarë vendin. Shkollat nuk i dallojnë format e tjera të dhunës, siç është ngacmimi 
mes bashkëmoshatarëve (bullying)48, abuzimi psikologjik dhe verbal, dhe shpesh vetë 
edukatorët mungojnë aftësi dhe njohuri për t’iu përgjigjur dhunës me bazë gjinore.

Ligjet për arsim e njohin gjininë si bazë diskriminuese, por nuk japin asgjë më 
shumë sesa një ndalim mbi diskriminimin49. Strategjia gjithëpërfshirëse e arsimit 
2018-2025 nuk përfshin aktivitete për avancim të barazisë gjinore dhe për zgjidhje 
të ngacmimeve me bazë gjinore në arsim, me përjashtim të rishikimit të teksteve 
në drejtim të barazisë gjinore. Ministria e Arsimit ka përgatitur një plan operativ 
për zbatimin e Planit kombëtar të veprimit për barazi gjinore në kuadër të fushën 
e arsimit që përmban një numër të masave për përmirësimin e situatës, siç janë: 
ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve për dhunën me bazë gjinore; zhvillimi i 
politikave të brendshme për barazinë gjinore dhe mosdiskriminimin në institucionet 
arsimore; krijimi i protokolleve dhe doracaqëve për trajtimin e rasteve të dhunës 
me bazë gjinore; ngritja e vetëdijes për ngacmimin gjinor; pilotimin e edukimit 
gjithëpërfshirës seksual, etj50. 

II.3.3. Gratë në marrëdhëniet pune 

Hendeku gjinor në paga vlerësohet në 12.5% në nivel shtetëror, që do të thotë se gratë 
marrin paga më pak se burrat për të njëjtën punë51. Ky hendek gjinor rritet ndjeshëm 
në industrinë e tekstilit ku shumica e punonjësve janë gra. Vlen të përmendet se 

47 Dhuna te nxënësve të shkollave të mesme, Hulumtimi, MOF, 2014. 

48 Në gjuhën shqipe më shumë përdoret termi “ngacmimi” por mund të haset edhe forma “bulizëm“ nga anglishtja (vërejtje 
nga përkthyesi) 

49 Në momentin bëhen ndryshime në Ligjin e arsimit fillor dhe Ligjin e arsimit të mesëm 

50 Plani operativ për zbatim të aktiviteteve që janë nën juristiksion të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në 2019 dhe Plani 
kombëtar aksionesh për barazi gjinore 2018-2020

51 Hendeku gjinor në paga në Maqedoni - Infografik, Finance Think, 2018. 
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industria e tekstilit është e njohur për mosrespektimin e të drejtave të punëtorëve, 
keqtrajtimin, dhunën dhe ngacmimin seksual në vendin e punës. Përveç kësaj, 
deri në vitin 2012, industria e tekstilit u përjashtua nga paga minimale shtetërore, 
e cila në vetvete flet për diskriminimin sistematik gjinor në marrëdhëniet e punës. 
Parimi i pagës së barabartë për punë të barabartë është pjesë e klauzolës kundër 
diskriminimit në ligjin e punës, por nevojiten masa për ta praktikuar këtë parim në 
praktikë dhe për të monitoruar në mënyrë aktive situatën e inspektimit të punës.

Gratë më shumë se burrat marrin pjesë në arsim, por pjesëmarrja e tyre në tregun e 
punës është më e ulët se burrat. Me fjalë të tjera, më shumë se gjysma e grave janë 
joaktive në tregun e punës, dmth. ata nuk kërkojnë punë. “Shkalla e punësimit në 
Republikën e Maqedonisë në vitin 2016 te gratë ka qenë 33.8 dhe është më e ulët 
krahasuar me atë të burrave që është 52.3. Shkalla e aktivitetit te gratë është më e ulët 
dhe është 43.8 në krahasim me meshkujt ku është 69.2.”52 Nga punëdhënësit, 75% janë 
burra dhe 60.6% e punëtorëve të papaguar në shtëpi janë gra53. 

Të dhënat padyshim flasin për pengesat që hasin gratë në tregun e punës dhe 
mosnjohjen e punës së papaguar që e bëjnë në shtëpi, më shumë në bujqësi. 
Barrierat për pjesëmarrje në tregun e punës janë të ndryshme, dhe disa gra përballen 
me diskriminimin gjinor që në fillim të vetë intervistës për punësim. Ligji për 
marrëdhëniet e punës rregullon mungesën për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe 
prindërimit, e cila në raste të veçanta, nëse nuk përdoret nga grua, mund të merret 
nga babai ose prindi adoptues54. Ligji nuk jep udhëzime të qarta për përdorimin e lejes 
prindërore për babanë, dhe punëtorët dhe punëdhënësit shpesh nuk janë të njoftuar 
me këtë mundësi, kështu që përdorimi i kësaj të drejte nga babai është i rrallë në 
praktikë. Është e nevojshme të sigurohet një e drejtë e transferueshme për pushimin 
prindëror për babanë, me qëllim që të kapërcehen pengesat për pjesëmarrjen në 
tregun e punës për gratë dhe që burrat të marrin një rol më aktiv në kujdesin dhe 
edukimin e fëmijës. Sa u përket faktorëve të tjerë që ndikojnë në qasjen në tregun 
e punës, vlen të përmendet fakti se vetëm 30% e fëmijëve në Maqedoninë e Veriut 
shkojnë në çerdhe, për shkak të numrit të vogël të çerdheve.

Ligji i punës gjithashtu përmban një dispozitë diskriminuese që ndalon punën e natës 
për punëtorët në industri dhe ndërtim55. Kjo dispozitë është një shembull i barazisë 
mbrojtëse ku gratë trajtohen si më të prekshme, por në vend që të ofrojë mundësi të 
barabarta, i përjashton gratë nga mundësia që të punojnë natës.

52 Gratë dhe burrat në Maqedoni, 2017, Enti Shtetëror i Statistikës. 

53 Ibid.

54 Neni 167 Ligji për marrëdhëniet pune 

55 Neni 131, Ligji për marrëdhëniet pune
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II.3.4. Barazia gjinore në sistemin shëndetësor 

Disponueshmëria dhe qasja e shërbimeve shëndetësore dhe të drejtat seksuale dhe 
riprodhuese, kujdesi shëndetësor të nënave dhe fëmijëve dhe planifikimi i familjës 
janë të domosdoshme për promovimin e barazisë gjinore në sistemin shëndetësor. 
Ministria e Shëndetësisë ka strategji dhe plane veprimi për shëndetin seksual dhe 
riprodhues 2010-2020, por strategjia është nënzbatuar. Konkluzioni kryesor nga 
Vlerësimi i ndikimit të strategjisë është se nuk i ka arritur qëllimet e përcaktuara56 
për njohjen, promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave seksuale dhe riprodhuese të 
individëve. Deri më tani, shoqatat kanë identifikuar mangësi të shumta shëndetësore 
që ndikojnë në barazinë gjinore dhe/ ose ndikojnë shëndetin dhe mirëqenien e grave. 
Shërbimet gjinekologjike ende nuk janë në dispozicion për të gjitha gratë, veçanërisht 
në Krushevë, Demir Hisar, Probishtip, Makedonski Brod dhe zonat rurale. Gratë e 
Shuto Orizarit më në fund kanë një gjinekolog prej vitit 2017, por ata ende përballen 
me tarifimit të paligjshëm57. Edhe pse kanë të drejtën e ekzaminimeve falas, në vitin 
2017, madje 82% e grave shtatzëna nga Shuto Orizari kanë raportuan se kanë paguar 
për ekzaminimin me ultratinguj58. 

Përdorimi i kontracepcionit modern te gratë është në një nivel shumë të ulët. Vetëm 
12.8% e grave të moshës 15 deri në 49 vjeç përdorin kontracepsionin modern. Përveç 
që të gjitha kontraceptivët nuk janë në dispozicion në Maqedoninë e Veriut, ato 
që janë në dispozicion nuk janë në listën pozitive, që do të thotë se gratë duhet të 
paguajnë shumën e plotë. 

Qasja në abortin e sigurt dhe ligjor u kufizua me Ligjin për parandalimin e shtatzënisë 
në 2013. Me Ligjin u parashikuan barriera të tjera, siç janë këshillimi i detyrueshëm 
dhe tri ditë pritjeje pas këshillimit, me që u përkufizua të drejtën për zgjedhje të 
lirë dhe u vështirësua qasja në këtë shërbim shëndetësor. Gjatë vitit 2018 u përgatit 
një ligj i ri për ndërprerjen e shtatzënisë dhe në mars 2019 u votua në Parlament. 
Ligji i ri shfuqizoi barrierat ekzistuese dhe aborti me kërkesën e gruas lejohet deri 
në javën e 22-të të shtatzënisë59. Ligji gjithashtu njeh abortin mjekësor, por është e 
nevojshme që kjo dispozitë të funksionalizohet dmth. është e nevojshme që barnat të 
regjistrohen dhe të prokurohen. 

56 Strategjia e harruar. Vlerësimi i ndikimit të Strategjisë për shëndetin seksual dhe riprodhues 2010-2020 për avancim të 
shëndetit dhe të drejtave seksuale dhe riprodhuese të komuniteteve të margjinalizuara. Drashko Kostovski, Koalicioni Të 
drejta seksuale dhe shëndetësore të komuniteteve të margjinalizuara, 2017.

57 Të shtatëzënat: Gjinekologu i ri në Shuto Orizari kërkon pagesë kundër ligjit, Nova TV, 14.1.2018

58 Harta e vlerësimit nga komuniteti për vitin 2017 - mbi disponueshmërinë e shërbimeve tpër planifikim të prindërisë, 
shërbimeve gjatë shtatzënësisë dhe pas lindjes te romet në Shuto Orizare, HERA, 2018.

59 Ligji parashikon mënyrën dhe kushtet nën të cilat bëhet aborti dhe ndërmjet javës së 12-të dhe 22-të, por ndryshe nga 
vendimi i mëparshëm, komisioni nuk formohet pas javës së 12-të, por pas 22-të. 
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Shkalla e vdekshmërisë foshnjore60 në Maqedoninë e Veriut është dy herë më e lartë 
krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian61. Ky tregues flet për cilësinë e kujdesit 
shëndetësor të nënave dhe të grave të shtatzëna, por gjithashtu lidhet me qasjen në 
informata mbi shëndetin seksual dhe riprodhues dhe faktorët e tjerë që lidhen me 
cilësinë e jetës, siç janë strehimi, ushqimi dhe uji cilësor. Shkalla e vdekshmërisë 
foshnjore në vitin 2017 ishte 9.2 vdekje për 100062. Shkalla e vdekshmërisë së nënave 
nuk është shumë më e lartë se mesatarja evropiane (4.3 për vitin 2013, mesatarja 
evropiane është 4) dhe 2014 dhe 2015 nuk ka vdekje të regjistruara të lidhura 
me shtatzëninë. Megjithatë, organizatat joqeveritare theksojnë se të dhënat mbi 
vdekshmërinë të lidhur me shtatëzëninë nuk mblidhen në mënyrë të përshtatshme, 
që mund të jetë shkaku i këtij numri të ulët. 

Ministria e Shëndetësisë kishte një Stratagji për amësi të sigurtë 2010-2015, por nuk ka 
vlerësim të strategjisë për sa i përket arritjes së qëllimeve. Çdo vit, Ministria miraton 
dhe zbaton programe për kujdesin shëndetësor për nënat dhe fëmijët, por një nga 
arsyet për dështimin e programit ishte buxheti i ulët për realizimin e tij63. Që nga viti 
2018, buxheti për këtë program është rritur, por mbetet për t’u monitoruar nëse do të 
realizohet buxheti i alokuar dhe cilat rezultate do të arrihen.

Sistemi shëndetësor në përgjithësi karakterizohet nga infrastruktura e vjetër, 
numri i pamjaftueshëm i personelit mjekësor, mungesa e burimeve të punës dhe 
mosrespektimi i të drejtave të pacientëve. Natyrisht, kjo gjendja e përfshin edhe 
departamentet gjinekologjike. Kushtet në qytetet jashtë Shkupit janë akoma më pak 
të këqija dhe kjo çon në centralizimin e disa shërbimeve në kryeqytetin dhe e bën të 
vështirë qasjen për gratë nga qytetet e tjera. Shumë gra raportojnë trajtim degradues 
nga personeli shëndetësor në maternitetet. Gratë e grupeve të margjinalizuara, siç 
janë gratë rome, punonjësit e seksit, gratë me aftësi të kufizuara, gratë transgjinore 
dhe gratë që përdorin drogë, gjithashtu përballen me diskriminim në qasjen ndaj 
shërbimeve shëndetësore. Gratë me aftësi të kufizuara, sidomos me aftësi të 
kufizuara fizike, përballen me probleme themelore me aksesueshmërinë, mungesën 
e rampave për të hyrë në objektet shëndetësore, mungesën e karrigeve gjinekologjike 
për ekzaminimin e grave me aftësi të kufizuara dhe mjete të tjera të punës. Për gratë 
transgjinore nuk ka shërbime të specializuara për përshtatje mjekësore të gjinisë64. 
Gratë që përdorin drogë përballen me trajtim të dobët për varësinë, stigmë nga 

60 Shkalla e vdekshmërisë foshnjore (SHVF) përkufizohet si raporti i numrit të vdekjeve te fëmijëve në periudhën foshnjor, 
dmth. periudha deri në një vit të jetës krahasuar me 1000 lindje të gjalla në të njëjtin vit kalendarik.

61 Vdekshmëria foshnjore, perinatale dhe të nënave në Republikën e Maqedonisë - gjendja dhe sfidat, Shoqata ESE, 2016

62 Statistikat e popullsisë 2017, Enti Shtetëror i Statistikës. 

63 Në periudhën nga viti 2011 deri në 2014, Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë çdo vit kanë 
ndarë mesatarisht 14% më pak fonde për mbrojtjen shëndetësore për nënat dhe fëmijët. Shoqata ESE

64 Termi përdoret në vend të termit të vjetër “ndryshim i seksit”. Ky term thekson se identiteti i individit konfirmohet me 
ndërhyrje mjekësore. (anglisht: Gender confirmation)
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punëtorët shëndetësorë, madje edhe refuzimin e një shërbimi shëndetësor. Punonjësit 
e seksit nuk mund të rregullojnë sigurimin shëndetësor në bazë punësimi, ndërsa 
në qytetet më të vogla ata përballen me paragjykime nga punëtorët e shëndetësisë. 
Ekziston diskriminim i mëtejshëm në sektorin e shëndetësisë ndaj grave rome bazuar 
në përkatësinë etnike. Shumë punëtorë shëndetësorë i kanë shmangur punës me 
gratë rome, gjë që ishte një nga arsyet pse Shuto Orizari nuk kishte një gjinekolog. 

II.3.5. Gjinia në mediat 

Në pjesën më të madhe, raportimi mbi çështjet që lidhen me barazinë gjinore 
karakterizohet me transferim të informacioneve të thjeshta, kopjim të deklaratave 
nga shoqatat dhe institucionet, ose transferim të të dhënave nga gazetat e MPB-së65 
kur bëhet fjalë për rastet e dhunës në familje ose krime të tjera që përfshijnë gratë 
si viktima. Gjithashtu, njoftimi është nga lart-poshtë, dmth. raportimi mbi barazinë 
gjinore atëherë kur ministrat ose zyrtarë të tjerë të lartë qeveritarë merren me çështjen 
e barazisë gjinore66. Përveç këtyre problemeve, ka raportime në mënyrë joetike 
dhe senzacionalizëm, sidomos kur bëhet fjalë për viktimat e dhunës. Në vend që të 
shfrytëzohen këto raste për të paraqitur në mënyrë substanciale problemin e dhunës 
me bazë gjinore dhe për të kërkuar përgjigje nga institucionet, media shpeshherë në 
mënyrë indirekt i stigmatizon viktimat dhe e relativizon problemin e dhunës. Në disa 
raste mediat nuk respektojnë privatësinë dhe publikojnë informacione personale për 
viktimat si emri dhe mbiemri, mosha, detajet e jetës private67 dhe informacione të 
tjera që nuk janë fare të rëndësishme për problemin.

Në hetimin e rasteve të femicidit, sugjerohet që “në disa prej publikimeve ka një 
tendencë që të prezantohet kryerësin e vrasjes si një “njeri paqësor dhe të tërhequr” 
për të cilin askush në mjedisin e tij nuk priste që ai të kryente një krim”68. Gjithashtu, 
xhelozia portretizohet si shkak i dhunës ndaj grave. Me këtë lloj mbulimi nga ana e 
mediave në rastet e dhunës me bazë gjinore, viktima është fajësuar dhe ndërtohen 
narative të romantizuara që e relativizojnë problemin.

Nga hulumtimet e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale 
(ASHMAA), mund të shohim se numri i meshkujve është më dominant kur bëhet fjalë 
për të punësuarit në televizion (60,97% e numrit të përgjithshëm të të punësuarve 
ishin meshkuj dhe 39,03% ishin gra). Shumica e grave në mediat janë të angazhuara si 

65 Drama në një familje në Shkup: E ka akuzuar gruan se ka një një dashnor dhe e ka rrahur, Sitel, 14.11.2017

66 Zaevi: Mungesa e barazisë gjinore nënkupton mosshfrytëzim i gjysmë të kapaciteteve të vendit, Каnal 5, 8.2.2018

67 Një grua 72-vjeçare nga Shkupi ka raportuar se i dashuri e kishte sulmuar sepse ajo e ka braktisur, Makfaks, 10.2.2019

68 Analiza e rasteve femicidi - vrasje të grave në Republikën e Maqedonisë, Elena Dimushevska, Rrjeti Kombëtar kundër 
dhunës ndaj grave dhe dhunës në Familje - Zëri kundër Dhunës, 2018. 
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gazetarë, ndërsa numri i redaktoreve po rritet gjithashtu. Pabarazia gjinore është më 
e dukshme te menaxherëve apo drejtorëve, si dhe stafi teknik69. 

Që prej vitit 2012, ASHMAA zbaton hulumtime mbi gjininë në programet televizive70. 
Konkluzionet kryesore të studimit në vitin 2017 konfirmuan akuzat se mediat shumë 
pak merren me çështjet e barazisë gjinore, përdorin gjuhën pandjeshëm gjinore, ka 
numër më të madh të bashkëbiseduesve meshkuj sesa femra dhe mungon afirmimi 
dhe promovimi i barazisë gjinore, si një e drejtë njerëzore dhe vlerë demokratike. 

II.3.6. Dhuna me bazë gjinore 

Siç është theksuar më parë, ka një mungesë të të dhënave mbi dhunën me bazë 
gjinore të cilët do të mblidhen rregullisht dhe do të përfshijnë disa aspekte që janë 
të rëndësishme për monitorimin e problemit dhe më tutje të shërbejnë si bazë për 
krijim të politikave.

Për vitin 2017, Ministria e Punëve të Brendshme ka publikuar të dhëna mbi rastet e 
dhunës në familje të cilat janë të ndara sipas llojit të krimit, gjinisë së viktimave 
dhe autorëve dhe lidhjet familjare ndërmjet viktimave dhe autorëve. Sipas të dhënave 
nga 903 krime, gratë janë viktima në 756, ndërsa gratë janë kryerës në 85 raste. Kjo 
tregon se dhuna në familje është kryesisht e bazuar në gjini. Vlerësimet e përhapjes 
së dhunës në familje janë shumë më të larta71, kështu që nevojiten përpjekje të 
mëtejshme për të motivuar viktimat, për të informuar në mënyrë të saktë në lidhje me 
mundësitë dhe të drejtat sipas ligjit dhe për të siguruar mbështetje brenda sistemit 
për viktimat që raportojnë dhunën.

Për pjesën tjetër të krimeve, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) nuk publikon 
të dhëna për gjininë e viktimave, kështu që nuk mund të shohim se në cilat vepra 
penale, më shpesh viktimat janë gra ose burra. Për shembull, në vitin 2017 ka pasur 
55 krime të përdhunimit, por mund vetëm të supozojmë se shumica e viktimave 
janë gra. Përdhunimi pothuajse gjithmonë ka një dimension gjinor, madje edhe kur 
burrat janë viktima. Në këto raste qëllimi është për të lënduar mashkullorësinë me që 
nxirret në pah dobësia e burrit dhe paaftësia e tij për të mbrojtur veten, familjen dhe 
komunitetin, gjë që në mjediset patriarkale konsiderohet si sjellje e palejueshme72. 

69 Struktura e të punësuarve në industrinë e medias audio dhe audiovizive në vitin 2017, АSHMAA

70 Gjinia në programet televizive 2017, АSHMAA, 2018. 

71 Prevalenca globale e dhunës fizike dhe/ose seksuale nga partnerët te gratë është 30%. Global and regional estimates of 
violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. 
Organizata Botërore e Shëndetësisë, 2013. 

72 When No One Calls It Rape- Addressing Sexual Violence Against Men and Boys in Transitional Contexts, International 
Center for Transitional Justice, 2016. 
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Duhet pasur parasysh se edhe meshkujt me orientim jotradicional seksual dhe 
identitet jotradicional gjinor, bëhen viktima të dhunës seksuale. Krahasuar me vepra 
të tjera penale, është e qartë se përdhunimi është raportuar pak, dhe nuk raportohet 
përdhunim në kontekstin e dhunës në familje. Kjo tregon se ende ka pengesa për 
raportimin e këtij krimi, siç janë stereotipet gjinore dhe paragjykimet që rezultojnë 
në turp dhe vetëakuzë, frika e sanksioneve morale, që rezulton në fajësim të viktimës.

Edhe për format e tjera të dhunës dhe ngacmimeve seksuale mungojnë të dhënat 
statistikore. Sipas organizatave të shoqërisë civile, rreth 17% e grave kanë përjetuar 
ngacmime seksuale në vendin pune, ndërsa vetëm një e treta kanë raportuar dhunën73. 
Sipas një studimi tjetër, i kryer përmes një pyetësori online, një e treta e të anketuarve 
thanë se ishin viktima të ngacmimeve seksuale. Nga gjithsej 4391 të anketuara, 1,696 
të anketuara thanë se gjatë jetës së tyre ishin të ekspozuar ndaj një forme të dhunës 
seksuale (39%)74.

Si pasojë të lëvizjes Me Too75, është ngritur vetëdija për çështjen e dhunës seksuale 
dhe ngacmimit. Një grup aktivistësh në Maqedoninë e Veriut filluan fushatën “Tani 
Tregoj”76 e cila ndau përvoja të shumta të ngacmimit seksual dhe dhunës. Ne jemi 
të vetëdijshëm se analiza e fushatës77 nuk na jep të dhëna të sakta për dhunën 
seksuale në Maqedoninë e Veriut, por mund të nxjerrim disa perceptime kryesore. 
93% e tregimeve u ndanë nga gratë, dhe 70% e tyre ishin përvoja personale. Shumica 
e tregimeve kanë të bëjnë me dhunën verbale dhe psikologjike (41%), pasuar nga 
sulmi seksual ose përdhunimi me 28% dhe kontaktet e padëshiruara fizike me 19%. 
Veçanërisht shqetësues është fakti se biles në 49% të përvojave të ndara, dhunuesi 
ishte një profesor, domethënë përvoja e ngacmimit seksual që ndodhi gjatë procesit 
arsimor me abuzim të pozitës më të fuqishme. Gjatë fushatës, Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës e dalloi problemin në mënyrë deklarative dhe bëri thirrje për raportimin e 
profesorëve që kryejnë ngacmime seksuale78. Megjithatë, shumë më tepër nevojitet 
për të zgjidhur problemin. Ministria duhet të fillojë të investojë në barazinë gjinore 
dhe të ndërtojë mekanizma dhe politika të ndjeshme gjinore që do të mbështesin 
dhe inkurajojnë vajzat të raportojnë dhunën seksuale. Në situatën ku dhuna seksuale 

73 Hulumtimi mbi shqetësimin seksual dhe psikik të gruas në vendin e saj pune, Marija Gelevska, Shoqata ESE, 2014

74 Studimi mbi përhapjen formave të ndryshme të dhunës seksuale në R. Maqedoni, Lupka Trajanovska, Elena Dimushevska,  
Rrjeti nacional kundër dhunës mbi gratë dhe dhunës në familje – Zëri kundër dhunës, 2017. 

75 #MeToo është lëvizje kundër dhunës dhe shqetësimit seksual e cila ka nisur në vitin 2006. Lëvizja u bë e famshme në vitin 
2017, kur më shumë gra iu bashkuan duke dhënë dëshmi personale për ngacmimet seksuale nga producenti i famshëm 
i Hollivudit, Harvey Weinstein. Lëvizja kishte një zgjerim të madh në të gjithë botën, në disa raste me emrin e njëjtë, dhe 
nganjëherë nën emra të ndryshme. 

76 “#Tani Tregoj“ i inkurajoi gratë që të thuajnë “Stop“ shqetësimit seksual, Каnal 5, 21.1.2018

77 Hulumtimi mbi përhapjen e formave të ndryshme të ngacmimit seksual në Republikën e Maqedonisë., MOF, 2018. 

78 MASH i inkurajon nxënësit dhe studentët të raportojnë rastet e ngacmimit seksual në Inspektorati shtetëror i arsimit, 
Fakulteti, 18.1.2018
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është e përhapur dhe nuk sanksionohet në arsim, ndër të tjerash, shkelen të drejtat 
për arsimimin e vajzave dhe mundësitë e barabarta për aksesin në arsim. Është e 
nevojshme të hetohen mëtej pasojat dhe efektet negative të ekspozimit ndaj një 
forme të dhunës në procesin arsimor, me fokus në dhunën dhe ngacmimin seksual 
të kryer nga profesorët. Gratë dhe vajzat, viktima të kësaj forme të dhunës përballen 
me pasoja të rënda emocionale, dëmtim të integritetit personal dhe trupor, humbje 
të vetëbesimit dhe mundësi të pabarabarta për pjesëmarrje dhe sukses në jetën 
personale dhe profesionale79. 

Femicidet janë vrasja të grave sepse ato janë gra ose për shkak të rrethanave të tjera 
që lidhen me gjininë dhe rolet gjinore që çojnë në pushtet të pabarabartë dhe në 
cenueshmëri më të madhe të grave. Për pjesën më të madhe, kryesit e femicideve janë 
partnerët intim të viktimave. Në disa komunitete, femicidet shoqërohen me mbrojtjen 
e “nderit”, femicide në luftë ose femicide në formën e akteve të urrejtjes, ku kryesit 
mund të jenë palë të treta të panjohura për viktimën.

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk ka të dhëna statistikore zyrtare për 
numrin e femicideve dhe çështja u hap për herë të parë në disa raste vrasjeje të grave 
nga burrat e tyre, pavarësisht nga fakti se historia e raporteve të dhunës në familje 
në institucionet kompetente parapriu atë akt80. Në vitin 2018, Rrjeti kombëtar kundër 
dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje shqyrtoi vrasjet e grave për periudhën nga 
viti 2008 deri në vitin 2016 dhe përcaktoi 28 raste të femicideve, kryesisht të kryera nga 
partneri intim i viktimës. Ankesat e mëparshme të dhunës në familje kanë ndodhur 
në katër nga rasteve në qendrat për punë sociale, dhe në gjashtë raste ka pasur një 
raport në polici. Kjo tregon një përgjigje të pamjaftueshme dhe të papërshtatshme 
nga institucionet, si dhe mosveprim me kujdesin e duhur ndaj viktimave të dhunës.

79 Për më shumë, shiko: Impact of Sexual Harassment Victimization by Peers on Subsequent Adolescent Victimization and 
Adjustment: A Longitudinal Study  
Në disponim në: https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(09)00047-0/pdf 

80 Protest në çdo të 25-të të muajit: Edhe sa gra duhet vrarë që shteti të ndërmarrë diçka?, МakFaks, 25.11.2014

https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(09)00047-0/pdf
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II.4. Gjendja me barazinë gjinore në Tetovë 

Tetova është një qytet multietnik i cili është një qendër ekonomike, kulturore dhe 
sociale e rajonit të Pollogut. Sipas të anketuarve, qyteti është përballur me probleme 
të shumta, veçanërisht në lidhje me infrastrukturën, kaos në trafikun, ndotja e lartë e 
ajrit, probleme me kanalizimit në disa lagje dhe mungesa e transportit publik.

Të gjitha këto probleme ndikojnë të gjithë qytetarët e Tetovës, por duke marrë 
parasysh rolet e ndryshme të burrave dhe grave, të cilat ndodhin si rezultat i normave 
të ngulitura patriarkale, këto probleme në mënyrë disproporcionale ndikojnë në 
mirëqenien e grave dhe çojnë në rritjen e pabarazisë gjinore. Për shembull, burrat më 
shumë sesa gratë ngasin ose posedojnë automjete, dhe me vet faktin se ata fitojnë më 
shumë roga, edhe transportin me taksi e kanë më në disponim. Nga ana tjetër, nëse 
në familje ka vetëm një makinë, burri ose biri do të ketë përparësi në përdorimin81. 

Tetova është një nga komunat e ralla me kryetare në ballë të komunës82. Emërimi i një 
gruaje në këtë pozitë nuk do të thotë se komuna automatikisht do të angazhohet për 
barazinë gjinore, edhe pse publiku ka pritshmëri më të larta se gratë në pozita të larta 
në mënyrë më aktive të avokojnë për avancimin e të drejtave të grave. Vlerësimet e 
organizatave të shoqërisë civile thonë se me zgjedhjen e një kryetareje të komunës, 
komuna nuk është avancuar në aspektin e masave për barazi gjinore, por është rritur 
numri i grave që vijnë për takime me kryetaren e komunës, dhe është rritur numri i 
grave të punësuara në administratën e komunës83. 

Komuna nuk po zbaton në mënyrë të mjaftueshme Ligjin për mundësi të barabarta. 
Komuna ka caktuar një koordinatore për mundësi të barabarta, por nuk ka zëvendës. 
Sipas sistematizimin e vendeve të punës, koordinatorja për mundësi të barabarta 
është e punësuar në Sektorin e burimeve njerëzore si një bashkëpunëtor i ri. Edhe 
pse ligji u miratua në vitin 2009, koordinatorja e mundësive të barabarta u emërua 
në vitin 2014. Ndryshe nga komunat e tjera, koordinatorja për mundësi të barabarta 
në Tetovë nuk është ndarë edhe në pozita të tjera, që është një fakt pozitiv. Komuna 
ka edhe Komision për mundësi të barabarta i cili në vitin 2014 ka mbajtur tri seanca, 
ndërsa në vitin 2015 nuk ka mbajtur asnjë seancë84. Pas iniciativës së Forumit të 
Gruas në Tetovë, në vitin 2016 u miratua Plani i parë veprimi për barazi gjinore e 

81 Statusi me barazinë në vendimmarrjen dhe promovimin e barazisë gjinore në rajonin e Pollogut, Shoqata për promovimin 
e barazisë gjinore Akcija Zdruzenska, 2015

82 Teuta Arifi është zgjedhur kryetare e Komunës së Tetovës për dy mandate të njëpasnjëshme. Termi i parë filloi me 
zgjedhjet lokale të vitit 2013. Arifi në publik konsiderohet si një politikane me qëndrime pozitive ndaj barazisë gjinore dhe 
ka mbrjtur doktoratën e saj në temën “Karakteri i gruas në letërsinë shqipe“

83 Drejt brazisë gjinore në Komunën e Tetovës, Qëndrimet e banorëve të komunës së Tetovës rreth barazisë gjinore, njohja e 
kuadrit ligjor përparësitë e ligjit për mundësi të barabarta, Аfërdita Haxhijaha Imeri, Forumi i Gruas Tetovë, 2015.

84 Raportet vjetore të Koordinatorit për mundësitë e barabarta për vitin 2014 dhe 2015. Raporti i vitit 2015 nuk e plotësoi 
çështjen e numrit të takimeve. 
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komunës. Plani parashikon masa dhe aktivitete për të buxhetim përgjegjës nga 
pikëpamja gjinoredhe integrim i barazisë gjinore në politikat lokale, parandalim dhe 
mbrojtje nga dhuna me bazë gjinore dhe fuqizimi ekonomik të grave. Edhe pse plani 
nuk përmban qëllime dhe aktivitete ambicioze, komuna nuk ka ndarë një buxhet 
për zbatimin e tij. Raportet vjetore për vitin 2015, 2016 dhe 2017 nga koordinatori për 
mundësi të barabarta janë listuar vetëm dy iniciativa. Njëra është zhvillimi i planit të 
veprimit dhe tjetra është zhvillimi i një plani rajonal për parandalimin dhe mbrojtjen 
nga dhuna në familje, në bashkëpunim me Rrjetin nacional “Zëri kundër dhunës”, për 
të cilin nuk ka informacion nëse është miratuar dhe zbatuar. Të dyja aktivitetet janë 
iniciuar nga organizatat e shoqërisë civile. 

Situata e këtillë mund të jetë për shkak të kapaciteteve të pamjaftueshme të 
administratës lokale, të prioritizimit të çështjeve të tjera dhe mungesës së interesit 
dhe të mbështetjes nga vendimmarrësit pranë komunës. 

Në lidhje me disponueshmërinë e shërbimeve të specializuara për mbrojtjen dhe 
mbështetjen e viktimave të dhunës me bazë gjinore, Tetova ofron vetëm shërbime 
për ndihmë ligjore falas. Natyrisht, gratë nga Tetova kanë në dispozicion edhe linjën 
kombëtare SOS dhe shërbimet e Qendrës për punë sociale dhe të policisë. Në të gjithë 
rajonin e Pollogut nuk ka strehim për strehimin e grave - viktima të dhunës (qendra 
strehimore) dhe shërbime për ofrimin e trajtimit psiko-social me autorët e dhunës në 
familje. Kohët e fundit, në Tetovë u hap Qendra për referim të viktimave të dhunës 
deksuale në kuadër të Klinikës, e cila ofron shërbime të specializuara, referime dhe 
qasje të ndjeshme gjinore85. Qendra do të jetë një vend për t’iu referuar viktimat e 
dhunës seksuale dhe për ti kryer ekzaminimet e nevojshme mjekësore, psikosociale 
dhe të sigurisë, në një mjedis të sigurt dhe konfidencial, dhe në përputhje me 
rekomandimet e të gjitha institucioneve relevante ndërkombëtare.

Hulumtimet86 tregojnë se edhe pse dhuna në familje është formë më të dalluar të 
dhunës me bazë gjinore, në rajonin e Pollogut 16.4% e të anketuarve nuk e dinë se 
ku të drejtohen, dhe 10.1% thanë se nuk do të drejtoheshin në asnjë institucion. Një e 
treta e pjesëmarrësve të anketës (33.5%) besojnë se ka mundësi të raportojnë dhunën, 
por pastaj mekanizmat për mbrojtjen e viktimave nuk funksionojnë. Një numër jo të 
vogël (16%) të qytetarëve kanë vlerësuar se nuk ka mundësi për t’u ballafaquar me 
dhunën në familje. Anketa vuri në dukje se në aspektin e dhunës me bazë gjinore 
në hapësirat publike në Tetovë, ka zona apo familje ku gratë nuk ndihen të lirë 
për të shkuar në vende publike, dhe shumica e grave ndanë përvojat e ngacmimit 
(shqetësim, fishkëllimë, etj) kur dalin vetë.

85 Hapja e qendrës u mundësua nëpërmjet bashkëpunimit multisektorial të MPPS, MPB dhe MSH në bashkëpunim me 
organizatën qytetare HERA dhe me mbështetjen financiare nga UNDP dhe UNFPA. 

86  Situata me barazinë gjinore në tregun e punës, dinjitetin, integritetin dhe dhunën me bazë gjinore në rajonin e Pollogut, 
Shoqata për promovimin e barazisë gjinore Akcija Zdruzhenska, 2016
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Ndryshe nga komunitetet e tjera lokale, Tetova ka një sektor të zhvilluar të shoqërisë 
civile në shumë fusha. Në Tetovë ekziston një shoqata aktive për të drejtat e grave, 
Forumin e Gruas Tetovë, e cila operon 18 vjet dhe ndër të tjerash ofron ndihmë ligjore 
falas për viktimat e dhunës në familje. Qendra për zhvillim dhe avancim të jetës 
publike ofron shërbime për grupet e margjinalizuara të grave siç janë punëtorët e 
seksit dhe gratë që përdorin drogë, dhe LGBT United Tetovë zbaton aktivitete për 
socializim dhe parandalim të HIV-it në mesin e komunitetit LGBT. Përveç kësaj, 
Akcija Zdruzhenska në periudhën e kaluar ka zbatuar në mënyrë aktive iniciativa 
dhe hulumtime mbi situatën me barazinë gjinore në rajonin e Pollogut. 

Hulumtimet e Forumit të Gruas dhe Akcija Zdruzhenska tregojnë situatën e barazisë 
gjinore në Tetovë në disa fusha. Sa i përket gjendjes ekonomike, gratë ballafaqohen me 
barriera të shumta. Gratë në Tetovë kanë qasje të kufizuar në pasuri të patundshme 
për shkak të normave patriarkale të trashëgimisë, por edhe për shkak të varfërisë 
dhe papunësisë së grave për të cilat nuk mund të blejnë prona. 68.7% e pjesëmarrësve 
në anketë kanë raportuar se prona e familjes është regjistruar në emër të burrit apo 
babait të tyre, ndërsa 87% e grave nuk kanë trashëguar prona87. 

Shkalla e papunësisë te gratë në zonat urbane të rajonit të Pollogut (Tetovë dhe 
Gostivar) është 36.4% kurse 32.7% te meshkujt për vitin 2014. Megjithëse dallimi nuk 
është shumë i madh, gratë fitojnë më pak, prandaj mund të thuhet se edhe gratë e 
punësuara ndonjëherë janë të varfra. Për shembull, 1/3 e familjeve në rajonin e 
Pollogut me një ose dy të punësuar jetojnë me të ardhura deri në 18,000 denarë në 
muaj. Për më tepër, ka pak përparim me sipërmarrjen te gratë, por bizneset femra 
janë joformale, të vogla dhe sipas stereotipeve gjinore. Gratë gjithashtu ballafaqohen 
me pengesa për të hapur biznesin e tyre (për shembull, për një hua bankare, gratë 
nuk kanë pronën e tyre për ta vënë nën hipotekë). Gjithsesi, një problem serioz është 
diskriminimi gjinor në punësim, promovim dhe paga. Ndryshe nga burrat e të cilëve 
gjysma (50%) mendojnë se gratë dhe burrat kanë të njëjtin trajtim në punë, vetëm 
35.7% e grave pajtohen me atë pretendim. Në Tetovë ekzistojnë fabrika të tekstilit të 
cilat karakterizohen me shkelje të të drejtave të punës dhe formave të ndryshme të 
dhunës në vendin e punës ndaj punonjësve të tekstilit88.

Për të lehtësuar pengesat për të hyrë në tregun e punës, është e nevojshme që të 
ketë qasje në kopshte fëmijësh ose mënyra të tjera të kujdesit për fëmijët, shtëpitë e 

87 Forcimi ekonomik i femrave në rajonin e Pollogut përmes avokimit dhe promovimit të të drejtave të tyre pronësore, 
Memet Memeti, Slagjana Josifoska, Forumi i Gruas Tetovë, 2018

88 Të dhënat e prezantuara janë nga hulumtimi Situata me barazinë gjinore në tregun e punës në rajonin e Pollogut, Akcija 
Zdruzenska, 2015. 
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kujdesit për të moshuarit dhe për personat me aftësi të kufizuara. Ka një çerdhe në 
Tetovë, me kapacitet për 505 fëmijë, por kopshti përfshin 700 fëmijë.89

Sa i përket përfshirjes së grave në vendimmarrje, hulumtimet tregojnë se në rajonin e 
Pollogut, përqindja e grave të përfshira në vendimmarrje në nivel lokal në shumicën 
e rasteve është më e vogël se ajo e burrave. Dallimi më i madh në pjesëmarrjen e 
burrave dhe grave është pjesëmarrja e vendimmarrësve në komunitetin lokal, në të 
cilën marrin pjesë më shumë burra. Pjesëmarrja në vendimmarrje lidhet kryesisht 
me përfshirjen në një parti politike për të cilën gratë do të thonë se partitë propozojnë 
gra vetëm për të përmbushur detyrimin ligjor, ndërkohë që në fakt ndikimi i tyre në 
vendimet ose vendosja e tyre në pozita udhëheqëse shpesh vihet nën pyetje90.

Në rajonin e Pollogut, një e treta (34%) e numrit të përgjithshëm të të anketuarve u 
përgjigjën se burri më shpesh merr vendime në familje. Këtu ka dallime në varësi 
të përkatësisë etnike dhe nivelit të arsimit. 43% e shqiptareve thonë se burri merr 
vendime në familje, në krahasim me 10.6% të maqedonasve. Përqindja më e madhe e 
të anketuarve me arsim të ulët, 85.4% (arsimi i papërfunduar fillor), u përgjigjën se 
meshkujt zakonisht janë ata që marrin vendime të rëndësishme në familje, krahasuar 
me 19.5% të atyre me arsim të lartë. Gjithashtu, gratë me përqindje më të madhe 
(20.5%) nuk mund të vendosin vetë për shpenzimin e buxhetit familjar ndryshe nga 
burrat (8.2%)91.

Shumica e të dhënave të paraqitura vijnë nga sondazhet e shoqatave të qytetarëve 
dhe janë kryer vetëm për rajonin e Tetovës dhe të Pollogut. Për këtë arsye, nuk mund 
të vlerësojmë nëse situata në Tetovë është më e keqe se në qytete apo rajone të tjera. 
Megjithatë, është e dukshme nga të dhënat se Tetova nuk është një mjedis i barabartë 
nga pikëpamja gjinore, diskriminimi dhe mundësitë e pabarabarta janë të pranishme 
në shumë fusha dhe qeveria lokale nuk është mjaft aktive në tejkalimin e këtyre 
problemeve. 

89 Raporti i monitorimit të procesit të përgatitjes së programeve dhe buxhetit të komunës së Tetovës /nga perspektiva 
gjinore në planifikimin dhe shpenzimin e parave publike në komunën e Tetovës lidhur me aksesin në shërbimet publike për 
mbrojtje sociale - shërbimet për fëmijët parashkollorë, Xhane Kreshova, Slagjana Josifoska, Forumi i Gruas Tetovë, 2016

90 Të dhënat janë nga studimi Statusi me barazinë në vendimmarrjen dhe promovimin e barazisë gjinore në rajonin e 
Pollogut, Shoqata për promovimin e barazisë gjinore Akcija Zdruzhenska, 2015

91 Ibid.
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III. Меtodologjia 

Metodologjia e hulumtimit sipas të cilës u përpiloi ky studim, është bazuar mbi 
metodologjinë me të cilën u zbatua hulumtimi i parë për përhapjen e dhunës me bazë 
gjinore mbi gratë dhe vajzat në vendet publike në Shkup, përpiluar me përkrahje 
nga UN Women në vitin 2012.92 Koalicioni Margjinat, përmes një procesi konsultimi 
me UN Women, përzgjodhi ekspertë kërkimi me përvojë të pasur në shkencat 
shoqërore, shkencat e sjelljes dhe testimin psikologjik nga perspektiva gjinore që e 
përshtati këtë metodologji për hulumtimin në Tetovë. Përmes kësaj metodologjie, u 
grumbulluan të dhënat primare në fazën e parë të hulumtimit. Përveç kësaj, në fazën 
e dytë, u mori parasysh analiza nga hulumtimi i mëparshëm i kryer nga Reaktori në 
vitin 2012, përzgjedhja e literaturës shkencore dhe akademike, si dhe një rishikim i 
legjislacionit. 

Të dhënat primare u mblodhën nëpërmjet një qasje të kombinuar analitiko-
metodologjike. Mjetet e hulumtimit që u përdorën si mjete në këtë hulumtim 
përfshinin:

1. Anketa në terren me gra të cilat i përdorin hapësirat publike, 200 të  
 anketuara; 

2. Intervista gjysmë të strukturuara me palë të ndryshme (12 intervista); 

3. Fokus grupe (7 fokus grupe); 

4. Shëtitje për vlerësim të sigurisë (2 – një gjatë ditës dhe një gjatë natës); 

5. Vëzhgime; 

92 Hulumtimi mbi përhapjen e dhunës me bazë gjinore mbi gratë dhe vajzat në vendet publike në Shkup - Shkupi: Reaktor - 
Hulumtim në aksion, 2012 http://reactor.org.mk/CMS/Files/Publications/Documents/scoping%20study%20%20VAW%20
public%20spaces%20Skopje.pdf
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III.1. Metodat dhe grumbillimi i të dhënave 

Faza e parë e grumbullimit të të dhënave zhvillohej në periudhën nga korriku deri në 
tetor 2018. Të dhënat grumbulloheshin në gjashtë mënyra të ndryshme, në varësi prej 
metodës së përdorur. 

III.1.1. Anketa në terren 

Në korrik 2018, 4 anketuese zbatuan intervistat në terren me një mostër prej 200 grash 
të moshës mbi 16 vjet në Tetovë. Para mbledhjes së të dhënave, anketueset u trajnuan 
për intervista në temën rreth dhunës me bazë gjinore. Pyetësorët ishin përkthyer në 
gjuhën shqipe.

Pas realizimit të hulumtimit pilot me 20 anketa, u organizua takimi për rishikim 
të pyetësorit në bazë të informatave kthyese nga anketuesve. U rishikuan disa nga 
pyetjet e anketës dhe u përshtat që të zgjasë kohë më të shkurtër për shkak se shumë 
herë anketueset kishin pasur vështirësi t’i mbajnë të anketuarat për më shumë se 10 
minuta. Sondazhi u përshtat që të zgjasë mesatarisht 10 minuta. Anketueset u lëvizën 
në vende publike në Komunën e Tetovës ku ka frekuencë më të madhe njerëzish, 
kryesisht grash, të tilla si: tregu kryesor në Tetovë, sheshi, zonat për shëtitje, pjesa 
rreth Xhamisë së Larme, Universiteti Shtetëror i Tetovës, shkollat e mesme në Tetovë 
dhe të tjera .. Të anketuarat të cilët kanë kërkuar informacione kush e organizon 
këtë hulumtim, u informuan se hulumtimi është përkrahur nga UN Women dhe se 
mund të marrin më shumë informata në zyrën e organizatës lokale Forumi i Gruas në 
Tetovë. Anketueset poashtu ofruan broshura me informacione rreth kësaj organizate 
lokale. Dhënat e marra nëpërmjet këtij mjeti kërkimor u futën në sistemin SPSS për 
përpunim të të dhënave, përmes të cilit u krijuan tabela të veçanta që shfaqin të 
dhëna në krostabulime. 

Janë kryer 200 anketa me vajza dhe gra nga Tetova, nga të cilat vetëm një anketë nuk 
është realizuar deri në fund. Nga numri i përgjithshëm të 199 anketave të realizuara 
në mënyrë të suksesshme, 57 u përgjigjën nga vajzat e moshës 16-25 vjeç (28.6%). 
Ishin 55 vajza në moshën 26-35 (27.6%), ndërsa nga 36-45 numri ishte 40 sondazhe 
(20.1%). Në moshën 46-55 vjeç, 32 gra iu përgjigjën (16.1%), dhe 15 prej të anketuarve 
ishin mbi 56 vjeç (7.5%). Kur u pyetën se për sa kohë ato kanë jetuar në Tetovë, 179 
ose 89.9% e të anketuarve janë përgjigjur se jetojnë në Tetovë për më shumë se 5 
vjet, 12 prej tyre kanë thënë se jetojnë në Tetovë nga një deri në pesë vjet. Katër 
prej tyre u përgjigjën se vetëm po vizitonin dhe tre nuk iu përgjigjën kësaj pyetjeje. 
Lidhur me përkatësinë etnike, 109 (54.8%) të anketuara deklaruan veten si shqiptare 
dhe 71 (35.7%) si maqedonase. Nga numri i përgjithshëm, 6% ose 12 të anketuara 
deklaruan veten turqe, 3 serbe dhe 3 boshnjake, ndërsa vetëm një ishte rome. Mes 
të anketuarve, mesatarja e grave që kanë përfunduar arsimin e lartë është 39.2%. 
Studimet pasuniversitare ose doktorat kanë përfunduar 21 të anketuara (10.6%), dhe 
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me arsim të mesëm ishin 35.2% e të anketuarve. Me arsim të përfunduar fillor ishin 
13.6%, ndërsa 1% janë me arsim të papërfunduar fillor. Një e anketuara nuk e shpalosi 
nivelin e arsimit.

Pyetja rreth të ardhurave në familje u eleminua në këtë studim me qëllim që të 
zvogëlohej numri i madh i çështjeve demografike në mostrën93. Për sa i përket 
statusit martesor, përqindja më e lartë është te ato që janë martuar me 46.2%, më pas 
janë ato që nuk janë të martuar me 30.7%. Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve, 7% 
janë në marrëdhënie dhe jetojnë veçmas, ndërsa 6.5% janë të divorcuar. E eliminuam 
edhe pyetjen nëse të anketuarat kanë fëmijë dhe sa.

III.1.2. Intervista gjysmë të strukturuara me palët përkatës 

Dymbëdhjetë intervista gjysmë të strukturuara me aktorët kryesorë u mbajtën në 
mars dhe në tetor 2018. Të gjitha intervistat u mbajtën në vende të zgjedhura si më 
të përshtatshme nga palët, më shpesh në zyrat e të intervistuarve. Para intervistës, 
të gjithë të intervistuar kanë pranuar një dokument me informata mbi projektin 
dhe formular për pëlqim për pjesëmarrje, i cili u nënshkrua nga të gjitha palët 
e interesuara. Pesë nga 12 persona kërkuan të mbeten anonimë në përdorimin e 
informacioneve të ndara nga ana e tyre. 

Intervistat u mbajtën nga dy hulumtuese dhe u bë një incizim audio. Të gjitha 
intervistat zgjatën midis 60 dhe 90 minutash, dhe ishin në format të lirë, vetëm tema e 
bisedës u përcaktua nga hulumtuesve. Gjatë dhe menjëherë pas intervistave u morën 
shënime dhe të gjitha intervistat u transkriptuan.

Në intervistat gjysmë të strukturuara morën pjesë përfaqësues nga Komuna e 
Tetovës, Sektori i Punëve të Brendshme - Tetovë, Qendra për Punë Sociale në Tetovë, 
Prokuroria Publike - Tetovë, Gjykata Themelore - Tetovë, Zyra rajonale të Avokatit 
të Popullit në Tetovë, një infermiere lokale patronazhi, një punëtore në arsim, një 
avokate e cila punon në rastet e dhunës kundër grave, si dhe përfaqësues të shoqatave 
joqeveritare. 

93 Sipas hulumtimit të kryer në vitin 2012 në Shkup, një numër të madh të anketuarve (1/4) kanë refuzuar t’iu përgjigjen 
kësaj pyetjeje.
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III.1.3. Fokus grupe 

Në periudhën 11 korrik deri në 5 tetor, ekipi hulumtues organizoi dhe mbajti shtatë 
fokus grupe, 5 prej të cilëve ishin me gra prej grupeve të margjinalizuara ose 
vulnerabël (punëtorët e seksit, gratë me aftësi të kufizuara, gratë e reja, gratë rome, 
gratë me status të ulët shoqëror) , si dhe me ato grupe që kanë më shumë gjasa të 
dëshmojnë dhunën në hapësirat publike (shoferët e taksive dhe policë). Shumica e 
fokus grupeve u mbajtën në hapësirat e Forumit të Gruas në Tetovë, dhe fokus grupet 
me punëtoret e seksit u mbajt në Qendrën për Zhvillim dhe Avancim e Jetës Publike 
- Tetovë, në mënyrë që të sigurohet hapësirë në të cilën pjesëmarrësit ndihen të 
sigurtë. Fokus grupi me policët ishte në SPB - Tetovë, ndërsa fokus grupi me gratë 
me aftësi të kufizuara u mbajt në një hapësirë marrë me qira që ofroi mundësi për 
akomodim të një grupi më të madh pjesëmarrësish dhe akses të lehtë për gratë. Para 
fillimit të fokus grupeve, pjesëmarrësit u informuan për studimin dhe iu kërkua të 
nënshkruajnë një pëlqim për pjesëmarrje. Të gjithë pjesëmarrësit u pajtuan me 
kushtet dhe nënshkruan formularin e pjesëmarrjes. Sesionet zgjatën 90 minuta me 
secilin grup dhe u moderuan nga një anëtar i ekipit hulumtues. Të gjitha diskutimet 
ishin të regjistruar me audio, me përjashtim të fokus grupit të policëve, dhe gjatë 
dhe menjëherë pas intervistat janë mbajtur shënime. Gjithsej 51 persona kanë marrë 
pjesë në fokus grupet: 10 gra me aftësi të kufizuara, 9 rome, 8 vajza të reja, 7 gra 
me status të ulët shoqëror, 7 policë meshkuj dhe 2 policë femra, 5 punëtorë të seksit 
dhe 3 shoferë taksie prej të cilave 2 ishin burra dhe 1 grua. Të gjithë pjesëmarrësit 
u kontaktuan përmes organizatës partnere Forumi i Gruas në Tetovë dhe përmes 
kontakteve personale. Përveç profesionit të të anketuarve dhe vendit të tyre banimi, 
nuk kishte kritere të tjera për pjesëmarrje dhe pasi do të ishte arritur kuota për fokus 
grup, ata u organizuan dhe u realizuan. 

III.1.4. Shëtitje për vlerësim të sigurisë 

Në Tetovë u organizuan dy shëtitje94 për vlerësim të sigurisë, dhe të dyja ishin me 
të njëjtën linjë lëvizjeje. Pikat e lëvizjes u përzgjodhën sipas përvojave të ndara nga 
ana e pjesëmarrësve në fokus grupet dhe intervistat, në lidhje me pjesët e hapësirës 
publike të Tetovës janë më pak të sigurta. Në shëtitjen natës morën pjesë 11 gra, prej të 
cilave 10 jetojnë dhe punojnë në Tetovë. Dy prej grave punojnë si policë, një studente, 
katër ishin përfaqësuese të shoqatave joqeveritare, një juriste dhe përfaqësuese të 
Zyrës rajonale të Avokatit të Popullit në Tetovë, një nëpunëse në Qendrën për punë 
sociale në Tetovë. Sipas përkatësisë etnike, pjesëmarrëset e shëtitjes nate ishin 3 
shqiptare, 7 maqedonase dhe 1 rome. Në shëtitjen ditës morën pjesë 7 pjesëmarrëse. 
Tri prej atyre ishin përfaqësuese të shoqatave joqeveritare, një punon si policë, një 
përfaqësuese e Komunës së Tetovës, dhe një përfaqësuese së Qendrës për punë sociale 

94  Në mbrëmje të 9 tetorit në orën 19, dhe gjatë ditës në orën 10, më 10 tetor 2018.
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në Tetovë. Sipas përkatësisë etnike, gjatë shëtitjes gjatë ditës, 2 ishin shqiptare, 4 
maqedonase dhe 1 serbe. Shëtitjet ishin me kohëzgjatje deri në 1.5 orë, dhe brenda 
kësaj kohe u plotësuan edhe pyetësorët të cilët pjesëmarrëset i morën para fillimit 
të shëtitjes.

F I L L I M
Q E N D R A  S P O R T I V E

C E T I N S K A

S T A C I O N I  I  
A U T O B U S A V E

M O N O P O L I

S H K O L L A  E K O N O M I K E

P O S T Ë

P A Z A R I

F U N D

Mapa 1. Rruga e shëtitjes për vlerësim të sigurisë në Tetovë 

Përveç pyetësorëve, pjesëmarrësit morën kopje të rutës së shëtitjes mbi të cilën kishin 
mundësi t’i shënojnë karakteristikat e infrastrukturës dhe gjetjet e tjera. U plotësuan 
18 pyetësor. Pika fillestare e shëtitjes ishte Shtëpia e Kulturës, ku u mbajt shpjegim 
të shkurtër për rëndësinë e këtij mjeti për hulumtim dhe u prezantua pyetësori 
ku duhej shënuar informatat kyçe lidhura me aksesin dhe pengesat në hapësirën 
publike në Tetovë. Ruta ka pësuar ndryshime gjatë shëtitjes së natës për shkak 
të pranisë së qenve të rrugës dhe në vend që të kalojmë në shkurtoren te Qendra 
Sportive, u kthyem te Shkolla Ekonomike, ku u zgjodh një rrugë që shkon paralelisht 
me shkurtimin e mëparshëm te Qendra Sportive. Të dyja vendet kishin ndriçim të 
dobët. Ruta përfundoi te hyrja e tregut të Tetovës, ku u mbajt një takim i shkurtër 
për t’i plotësuar pyetësorët dhe për t’i diskutuar karakteristikat e hapësirës publike 
të rutës së përzgjedhur. Ajo që mungonte në përdorimin e këtij mjeti kërkimor është 
mbulimi më i gjerë i një numri më të madh të vendeve të pasigurta që janë më larg 
nga njëri-tjetri. Po të morën parasysh të gjitha vendet e pasigurta që i identifikuan 
pjesëmarrësit e fokus grupeve dhe intervistat, shëtitja do të zgjaste deri në 4 orë 
me një gjatësi prej rreth 8 kilometrash. Si pasojë e këtij disavantazhi, me një rutë 
paraprakisht të përzgjedhur, shfaqet problemi i mbulimit jo të plotë të qytetit të 
Tetovës me që disa pjesë të pasigurta të qytetit nuk merren parasysh në këtë vlerësim 



41

të sigurisë. Kjo rutë u përcaktoi në bazë të pikave që ishin identifikuar më shpesh në 
zonën qendrore të Tetovës. Për këtë qëllim, me metodën e vëzhgimit, morën parasysh 
edhe pikat e tjera të pasigurta në Tetovë, siç janë Blloku 70, Blloku 82, mëhalla e 
Hajdutëve, rruga drejt Universitetit.

III.1.5. Vëzhgim 

Kjo metodë është përdorur edhe në mbrëmje edhe gjatë ditës (një vëzhgim natës dhe 
tri vëzhgime ditës), kryesisht në pjesën qendrore të Tetovës. Vëzhgimi u zbatua në 
vendet të cilët të anketuarat nga fokus grupet, intervistat dhe anketat i përmendën si 
pika më pak të sigurta. Hyrjet në zonat në Tetovë si Blloku 70 dhe Blloku 82, të cilat 
nuk janë në rrugët dhe bulevardet kryesore, nuk janë të ndriçuara. Lëvizja është e 
vështirësuar për shkak të numrit të madh automjetesh të parkuar në trotuaret dhe 
zonat këmbësorësh. Në lagjet që ndodhen në perëndim të Xhamisë së Larme dhe 
sheshit gjithmonë ka punë ndërtimore dhe në rrugët e kësaj pjese të qytetit nuk ka 
trotuare ose zona këmbësorësh. Rrugët janë të ngushta dhe shpesh ka materiale 
ndërtimi dhe rërë për shkak të punëve ndërtimore, si dhe rradhë të automjeteve 
të parkuara. Kafenetë në këtë pjesë të qytetit kryesisht vizitohen nga burrat. Në 
përgjithësi punonjësit në kafene dhe çajtoret janë burra. Gjatë vëzhgimit, vërejtëm 
vetëm dy gra që punonin në një restorant dhe në një kafe-ëmbëltore.
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IV. Rezultatet e hulumtimit 

IV.1. Vlerësimi i përgjithshëm i sigurisë së grave në 
hapësirat publike

IV.1.1. Perceptimet mbi sigurinë dhe ndikimi mbi lëvizjen e grave

Hapësirat publike janë hapësira që janë të përbashkëta për të gjithë njerëzit 
pavarësisht nga seksi, gjinia ose karakteristika të tjera të identitetit. Për hapësirat 
publike thuhet se kanë karakter shoqëro-integrues, sepse përmes atyre krijohet 
identiteti kolektiv të qytetarëve, domethënë të atyre që komunikojnë me njëri-tjetrin 
në këto hapësira. Hapësira publike si një vend për të gjithë është një hapësirë me 
qasje të lirë dhe të hapur. Megjithatë, hapja absolute dhe qasja e lirë shpesh merren 
në pyetje, veçanërisht nëse marrim parasysh perceptimet e sigurisë së grave dhe 
ndikimin e tyre në përdorimin pa pengesa të hapësirës publike. Sot mund të themi 
se vetëdija e njerëzve për rëndësinë e hapësirave publike, përkatësinë e tyre ndaj të 
gjithë qytetarëve dhe rolin e tyre në mjedisin urban është në rritje. Sipas përfaqësimit, 
pozicionimit në indet e qyteteve, lidhjes, aksesin dhe përdorimin e lirë të të gjithë 
qytetarëve dhe përfshirjen e tyre të konsiderueshme në marrjen e vendimeve të 
rëndësishme për hapësirat publike, formohet një sistem masesh të shkallës së 
demokracisë në një shoqëri (Kokalevski, 2018). Ky studim është një përpjekje për të 
përfshirë zërat e grave në një nga faktorët kryesorë në përdorimin e hapësirave - 
sigurinë, dhe perceptimet e sigurisë në vendimmarrje në lidhje me hapësirat publike. 

Siguria, lëvizja dhe mirëmbajtja - duhet të jenë tre tiparet kryesore të hapësirave 
publike sipas UN Habitatit95. Kjo flet për faktin se hapësirat publike janë diçka më 
shumë se hapësira fizike nëpër të cilat kalojnë njërëz, dhe se ato kanë vlerën e tyre 
ekonomike, promovojnë kohezionin shoqëror dhe shpesh ofrojnë përfitime për 
mjedisin dhe kulturën (Worpole, 2018). Me fjalë të tjera, ekziston një korrelacion 
midis hapësirës publike urbane dhe shoqërisë. Përdorimi i hapësirave publike është 
një formë aktiviteti shoqëror dhe për këtë arsye arkitektët dhe planifikuesit urbanë, 
si krijues të këtyre zonave duhet të marrin parasysh nevojat specifike për aktivitetet 

95 UN Habitat është program i Organizatës së Shteteve të Bashkuara i cili është dedikuar përmirësimit të jetesës urbane, si 
dhe promovimit të mjediseve të qëndrueshme shoqërore dhe ekologjike. Për më shumë, shiko: https://unhabitat.org/  
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specifike dhe mënyrat e socializimit të grupeve të ndryshme të njerëzve, veçanërisht 
grave dhe vajzave. Prandaj, çështjet e sigurisë, ndjenja e sigurisë dhe mundësitë për 
përdorim normal të hapësirës publike janë çështjet kyçe trajtuara në këtë studim. Në 
procesin e hulumtimit, morëm përgjigje të ndryshme në lidhje me pyetjen më të gjerë 
se sa gratë mendojnë se janë të sigurta në qytetin e Tetovës. Në përgjithësi, përgjigjet 
ishin pozitive në fillim, shumica e të anketuarve ndihen të sigurta në hapësirat publike. 
Megjithatë, nëpër intervistat dhe fokus grupet kemi gjetur se kur gratë dhe vajzat 
flasin për një hapësirë publike në fakt flasin për një pjesë të hapësirave publike, aty 
ku ata ndihen të lirë të lëvizen, duke e shmangur përdorimin e hapësirave tjera për 
shkak të frikës për sigurinë e tyre.

“ Nëse flas vetëm për veten, ndihem e sigurt sepse po lëvizem në një zonë më të vogël, 
një mjedis ku ndihem e sigurt. Për shumicën e grave është e pasigurt. Ndihem e sigurt 
sepse kam një rreth të vogël të lëvizjes, i njoh kufijtë e mi.” 
Fokus grupi me gra nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror

Ka faktorë të ndryshëm që ndikojnë në lëvizjen e grave dhe mënyrat e tyre të përdorimit 
të hapësirës publike. Perceptimet për sigurinë ndikojnë sidomos në përzgjedhjen e 
rrugëve më të gjata për të lëvizur nga një deri në pikë tjetër që kërkon më shumë 
kohë për të arritur në destinacionin e dëshiruar. Faktori kohor është jashtëzakonisht 
i rëndësishëm në shoqëritë moderne, veçanërisht në aspektin e efektivitetit dhe 
produktivitetit.

“ Po, unë shkoj në shkollë, ose në punë praktike, udhëtoj rreth 20-25 minuta. Dua të 
arrij më shpejtë, por nëse ndihem e sigurt në ndonjë rrugë që i bie më gjatë, shkoj 
edhe ashtu. Po ndodh që ata do të fërshëllejnë nga makina, ndonjëherë ata do të 
ndalen me makinën, por deri tani nuk ka pasur ndonjë tërheqje të dhunshme apo  
të ngjashme, deri tani jo”. 
Fokus grup me vajza të reja nga Tetova

Më shumë se një e treta e të intervistuarve në sondazhin (38.7%) janë të frikësuar 
për të përdorur hapësirën publike vetë gjatë ditës, dhe biles 82.9% janë të frikësuar 
për të përdorur hapësirën publike vetë gjatë natës. Çështja e përdorimit të hapësirës 
publike, domethënë të dalin nga shtëpia, është një çështje e rëndësishme feministe. 
Diotomia brenda-jashtë gjen reflektimin e saj në diotominë publike-private. Hapësira 
publike është pjesë e sferës publike që tradicionalisht i atribuohet burrave, ndërsa 
gratë dominojnë në sferën private të shtëpisë. Me fjalë të tjera, sfera publike është e 
lidhur me mashkullorësi (angazhime në punën e paguar, zbatim i të drejtave politike 
dhe demokratike, etj.), ndërkohë që sektori privat është i lidhur me feminitetitin 
(kujdes për shtëpinë, angazhim në marrëdhëniet personale dhe familjare dhe punë e 
papaguar). Historikisht, burrat kanë dominuar në fushën e publikut dhe kanë lëvizur 
lirisht mes dy zonave (publike dhe private), ndërsa gratë ishin fiksuar zakonisht në 
sferën private. Sipas shumë teoricienëve, koncepti i publik-privat është baza mbi të 
cilën ndërtohen shoqëritë dhe kulturat tona (Pilcher & Whelehan, 2004). Prandaj, 
ne konsideruam se ishte jashtëzakonisht e rëndësishme të hulumtohen specifikat 
e shfrytëzimit të hapësirës publike nga gratë dhe vajzat. Rezultatet e anketimit na 
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treguan se gratë ndihen më të sigurta kur përdorin hapësirën publike gjatë ditës dhe 
kur janë shoqëruar nga dikush, ndërsa ndjejnë frikë kur lëvizen natës dhe vetë.

Таbela nr.1: Gjatë ditës a keni frikë që:

Të dilni vetëm kudo?

Përqindja

Po, gjithmonë 6

Po, nganjëherë 32.7

Jo, asnjëherë 61.3

Gjithsej 100

Të kaloni vetë në vende të caktuara?

Përqindja

Po, gjithmonë 9

Po, nganjëherë 35.7

Jo, asnjëherë 54.8

Pa përgjirgje 0.5

Gjithsej 100

Таbela nr.2: Gjatë natës, a keni frikë që:

Të dilni vetë kudo?

Përqindja

Po, gjithmonë 27.6

Po, nganjëherë 55.3

Jo, asnjëherë 16.6

Pa përgjirgje 0.5

Gjithsej 100
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Të kaloni vetë në vende të caktuara?

Përqindja

Po, gjithmonë 32.7

Po, nganjëherë 49.7

Jo, asnjëherë 17.6

Pa përgjirgje 0

Gjithsej 100

Në intervistat dhe fokus grupet, një pjesë e grave kanë deklaruar se ndihen më të 
sigurt kur janë shoqëruar nga meshkujt, veçanërisht meshkujt të cilët janë pjesë e 
familjes së tyre. 

“ Po, kisha frikë (të shkoj në punë), gjatë javës së parë çdo ditë më shoqëronte babai im 
apo daja tim, dhe kur arrijë në punë ka edhe roja.”
Fokus grup me vajzat e reja nga Tetova

Te gratë me aftësi të kufizuara, shoqërimi nga persona të tjerë është një parakusht 
kryesor për përdorimin e hapësirës publike nga ana e tyre. Mungesa e qasjes 
adekuate në objektet është arsyeja kryesore pse këto gra pothuajse kurrë nuk 
përdorin hapësirën publike vetë. 

“ Unë si person me dëmtim të plotë të pamurit, si një person me shkop të bardhë, nuk 
e kam lëvizjen time të kufizuar për shkak të kulturës së ulët të njerëzve, por për shkak 
të mungesës së qasjes në ndërtesat, të trafikut të parregulluar, veturave të parkuara 
kudo, trotuaret nuk janë të lirë. Po të mos e kisha këtë aftësi të kufizuar që ma kufizon 
lëvizshmërinë, me shoqërues do të mundesha të shkoja kudo.”
Fokus grup me gratë me aftësi të kufizuara 

Sondazhi gjithashtu tregoi se nevoja për shoqërues të grave, domethënë mospërdorimi 
i hapësirës publike në mënyrë të pavarur, është një faktor i sigurisë së grave. Kjo është 
veçanërisht e theksuar nëse ka të bëjë me përdorimin e hapësirës publike gjatë natës.



46

Таbela nr.3: A keni frikë të kaloni nëpër vende të caktuara nëse jeni në 
shoqëri femrash?

Përqindja

Po, gjithmonë 15.1

Po, nganjëherë 46.2

Jo, asnjëherë 38.7

Pa përgjirgje 0

Gjithsej 100

Таbela nr.4: A keni frikë të kaloni nëpër vende të caktuara nëse jeni të 
shoqëruar nga ndonjë burrë?

Përqindja

Po, gjithmonë 9

Po, nganjëherë 35.7

Jo, asnjëherë 55.3

Pa përgjirgje 0

Gjithsej 100

Ndjenja e sigurisë ndikon në përdorimin e hapësirës publike edhe përmes faktorit 
të fuqisë financiare. Domethënë gra, sidomos gjatë natës, janë të frikësuar për të 
lëvizur nëpër qytet dhe janë detyruar të marrin një taksi që nënkupton kompensimin 
financiar që gratë nuk mund t’ia lejojnë vetes gjithmonë.

“ Po, natës kthehem nga puna në shtëpi përreth orës 12, një pjesë e rrugës, që mund 
ta kaloj në këmbë për 10 minuta, çdo natë marr një taksi sepse kam frikë. U frikësova 
një natë kur isha duke ecur, më ndoqte një veturë, u tentova të fshihem dhe të presin 
për një taksi, por taksi nuk kishte dhe unë vazhdova, makina u ndal dhe burri më tha 
ec tek unë në makinë, unë u përgjigj se duhet të vazhdojë rrugës, se unë nuk jam një 
prostitutë, qëkurse gjithmonë shkoj me taksi, më mirë të jap para për taksi se sa të më 
ndodhë diçka dhe të kem probleme.” 
Fokus grupi me gra nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror

Përdorimi i hapësirës publike nga gratë është e kushtëzuar nga koha (ditën apo natën), 
përcjellje (vetë ose në shoqëri) dhe financat (në këmbë ose duke përdorur transport 
të paguar). (Pa)aftësia për t’i plotësuar këto parakushte në çdo kohë ul lëvizjen e 
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grave, duke i lidhur ato në sferën private të shtëpisë, si hapësirë më të sigurt. Kjo na 
çon në një tjetër temë kyçe të këtij hulumtimi, aspektet gjinore të perceptimeve të 
sigurisë. Ne shqyrtuam njohjen e dhunës me bazë gjinore të grave nëpërmjet çështjes 
së faktorëve që femrat konsiderojnë se kontribuojnë në sigurinë e tyre. Tri përgjigja 
më të shpeshta në lidhje me atributet që i bëjnë gratë të jenë më të prekshme ndaj 
dhunës janë “të qësh një grua” (kanë pak frikë 39.7%, kanë shumë frikë 42.7%), “të jesh 
vetë (pa shoqërues)” (kanë pak frikë 40.2%, kanë shumë frikë 46.7%), dhe zgjedhja e 
veshjeve (kanë pak frikë 26.1%, kanë shumë frikë 55.3%). Këto tri atribute përshkruajnë 
qëndrimin patriarkal në lidhje me qasjen e grave në sferën publike, domethënë 
në hapësirën publike. Këto perceptime rezultojnë me pikëpamjen se gratë janë të 
rrezikuara nga dhuna në hapësirat publike, siguria e tyre varet nga kjo që gjithmonë 
duhet të jenë të shoqëruar nga dikush dhe të vishen “modest” që të mos provokojnë. 
Retorikat e këtilla e transferojnë fokusin nga dhunuesit potenciale te viktimat e 
mundshme, duke i bërë viktimat përgjegjëse për sigurinë e tyre. Në intervistat dhe 
fokus grupet, faktori i veshjes u përmend shumë shpesh. Një pjesë e konsiderueshme 
e të anketuarve mendonin se zgjedhjen e veshjes ndikon në mundësinë e të qenit një 
viktimë e dhunës, dhe disa besojnë se gratë që vishen “në mënyrë provokuese” janë 
vetë fajtore që përjetojnë forma të ndryshme të dhunës. 

“ Vajzat që janë të ndershme, për shembull, nuk ka asnjë problem me ato, por në qoftë 
se sillen në atë mënyrë (provokuese), (burri) do të shkojë mbas asaj, do ta ngacmojë, 
ndoshta edhe do ta sulmojë, dhe në qoftë se është një vajzë e qetë nuk ka problem.”
Fokus grup me taksistët/ transportuesit privatë

“ Unë kam rast të këtillë në shtëpinë time. Babai im e di se si vishem unë kur shkoj në 
dasma për shembull, ose ku dal për ndonjë aheng, dhe nuk kam asnjë problem me 
këtë. Por, njëherë pasi u vesha për të dalur, vëllai im më i vogël më tha “ku do shkosh 
ashtu me fustan aq të shkurtër”, e pyeta babain tim se çfarë po ndodhte me vëllaun 
tim, ai e kishte pak siklet por më shpjegoi se ndonjë djalë nga lagjja ka tallur vëllaun 
tim në lidhje me veshjen time, dhe ai ndihej i parehatshëm. Prandaj edhe familja ime 
brengosen se çfarë do të thonë të tjerët, pra duhet të jem e kujdessme” 
fokus grupi me vajzat e reja nga Tetova

Sa i përket narativeve dominuese që “ushqejnë” perceptimin se gratë janë të prekshme 
ndaj dhunës në hapësirën publike, sondazhi zbuloi se njohja për sulme të mëparshme 
ndaj grave, si dhe sjelljet e tjera kriminale që kanë ndodhur në vende të caktuara, 
zmadhojnë ndjenjën e pasigurisë dhe zvogëlojnë përdorimin e këtyre hapësirave nga 
gratë. Ky kufizim i mobilitetit është edhe më i madh nëse përvoja e dhunës është 
personale. 

“ Deri më tani, gjëra të tmerrshme si këto nuk ka qenë në lagjen time, por vetë atë që 
lexoj nëpër portalet, në gazetat apo në televizion, bën që të jem më të kujdesshme që 
të mos ndihem aq e lirë gjatë shëtitjeve ose kur dal në mbrëmje, dhe të bëjë gjëra që 
janë aq normale për ne.” 
Fokus grupi me vajzat e reja nga Tetova
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Mjedisi urban është një tjetër faktor i rëndësishëm në krijimin e perceptimeve rreth 
sigurisë së grave. Sondazhi, grupet e fokusit, intervistat dhe vlerësimet të sigurisë 
bërë në terren, kanë treguar që gratë e themelojnë ndjenjën e tyre personale të 
sigurisë në disa aspekte kryesore siç janë mirëmbajtja, qentë e rrugës, ndriçimi, 
izolimi, dukshmëria etj. Ka disa karakteristika që e bëjnë hapësirën publike më 
cilësor: (Gomes, 2018):

• Qasja. Ky parakusht teknik ka të bëjë me aksesin dhe disponueshmërinë e 
hapësirave publike për të gjithë njerëzit. Kjo përfshin aksesin e këmbësorëve 
por edhe disponueshmërinë e vendeve të kushtëzuara nga aspekte fizike, 
vizuale dhe simbolike. Për gratë me aftësi të kufizuara, ky parakusht 
themelor është vënë në pikëpyetje;

• Motivimi. Hapësirat publike duhet të motivojnë mundësi të ndryshme për 
përdorimin e tyre. Hapësirat publike duhet të jenë të rregulluara në mënyrë 
që t’i motivojnë (urbanistike, përmes politikave, etj.) gratë që t’i përdorin;

• Mundësia. Hapësira publike nuk kushtëzohet vetëm nga aspekti 
sipërfaqësor, por edhe nga ndërlidhja e vendeve të ndryshme, ekzistenca 
e rrugëve alternative që iniciojnë përdorimin e paplanifikuar dhe spontan 
të hapësirës publike. Gratë rrallë përdorin rrugë alternative dhe kështu 
privojnë vetëveten nga përdorimi i mundësive të hapura në hapësirën 
publike;

• Komoditeti. Komoditeti fizik dhe psikologjik është një parakusht i fortë për 
përdorimin e hapësirës publike. Siguria është një nga aspektet kryesore 
të rehatisë psikologjike në vendet publike. Duke marrë parasysh se gratë 
ndihen më të prekshme nga dhuna, ato privojnë veten pjesërisht edhe nga 
kjo karakteristikë e hapësirës publike. 

Perceptimi i sigurisë dhe frika e dhunës ndikon në cilësinë tonë të jetës në të gjitha 
segmentet. Njerëzit, veçanërisht gratë, po privojnë veten nga mundësitë e shumta 
të mjedisit urban dhe hapësirës publike, për hir të sigurisë personale dhe frikës 
nga dhuna. Në të njëjtën kohë, frika nga dhuna e zvogëlon lëvizshmërinë dhe 
përdorshmërinë e hapësirave publike. Kjo lidhje me dy drejtime tregon faktin se 
kontributi i politikëbërjes në hapësira publike që trajtojnë këtë problem do të ketë 
një përfitim të dyfishtë, si për gratë dhe vajzat, ashtu edhe për hapësira publike dhe 
mjedisin urban. 

IV.1.2. Cenueshmëria e femrave

Studimi ka treguar se femrat janë të vetëdijshme se janë më të prekshme ndaj dhunës 
në hapësirën publike sesa meshkujt. Megjithatë, përmes intervistave dhe fokus 
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grupeve kemi vërejtur se gratë dhe vajzat nga Tetova kanë tendencë ta normalizojnë 
dhunën me bazë gjinore. Disa nga të intervistuarat na thanë se ekspozimi i shpeshtë 
ndaj mikro agresionit në hapësirën publike, siç është komentet, fishkëllimi, shikimet 
intenzive, bën që ata ta perceptojnë më shumë si një normë sesa si një formë të dhunës. 
Sidoqoftë, përkundër ekspozimit të këtyre formave të dhunës, grave u pengojnë këto 
sjelljet dhe prandaj me vetëdije zvogëlojnë lëvizshmërinë e tyre dhe përdorimin e 
hapësirës publike. 

“ Pa dallim a është ditës apo natës, vazhdimisht ka fishkëllimë, komente, dhe ne ne 
tashmë jemi mësuar sikur të ishte diçka normale, kurse të më ndjekë dikush ose të 
përpiq të më prekin, përvojë të tillë deri më tani që kam përjetuar.” 
Fokus grup me vajzat e reja nga Tetova

“ Në një vend publik ndodhi që një vajza 28 vjeçare të jetë sulmuar nga një maniak i cili 
është këtu çdo ditë, para disa ditësh na tha fqinja ime se një burrë e ka prekur nga të 
pasmët duke ajo ka shkuar në rrugë, gjithçka mund të ndodhë dhe nuk mund të themi 
për shembull në këtë rajon jam e sigurt, kurs enë rajonin tjetër nuk jam. Unë jam 50 
vjeçare, njëherë duke shkuar në shtëpi në këmbë, një djalë 13 vjeçar më ndiqte me 
makinë, unë vetëm u ktheva dhe u buzëqesha, më ndoqi deri në shtëpi. U ndjeva aq 
e mjerueshme dhe e poshtëruar, por kjo ndodh jo vetëm në Tetovë, por kudo. Këtu 
edhe fizikisht mund të të sulmojnë, kurse fishkëllimet dhe ngacmimet janë normale. “
Fokus grupi me gra nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror

Gjatë procesit të hulumtimit, gratë ndanë me ne përvojat personale të dhunës 
në hapësirën publike. Shumë nga përvojat përfshijnë dy pika që përcaktojnë 
cenueshmërinë e grave: 1) gratë ndiejnë turp dhe faj pas këtyre përvojave 2) gratë 
rrallë i raportojnë këto raste tek institucionet kompetente. Vetfajësimi është i 
zakonshëm për gratë që kanë përjetuar një formë dhune në hapësirën publike. 
Tendencat e vetfajësimit dallohen në retorikën ku kërkohet fajin në veprimet e tyre 
siç është dalja vetëm gjatë natës, ecja në shtigje të shkurtra e të panriçuara, sjellje me 
dashamirësi me burra dhe të tjerë. Këto tendenca mund të konsiderohen si rezultat të 
taktikave për viktimizimin e grave viktima të dhunës, veçanërisht të dhunës seksuale. 
Ndjenja e turpit në disa raste është gjithashtu pasojë e ndjenjave të fajit. Gratë e 
konsiderojnë veten fajtore nëse janë viktima të dhunës dhe për shkak të kësaj, ata 
ndihen të turpëruar nga mjedisi që nuk e kanë mbrojtur vetveten mjaftueshëm 
ose vetë kanë provokuar dhunën. Disa nga përvojat e ndara flasin për një ndjenjë 
turpi që veçanërisht theksohet në rastet e dhunës seksuale në forma të ndryshme. 
Rrëfimet mbizotëruese në lidhje me pastërtinë seksuale femërore si një imperativ 
suprem femëror i bëjnë gratë të ndihen të turpëruara dhe të ndërtojnë një imazh të 
keq dhe përbuzës për vetveten. Ndjenja e turpit dhe e fajit shpesh çon në fshehjen 
e këtyre përvojave biles edhe nga ato më të afërta. Prandaj, dhuna me bazë gjinore 
në hapësirën publike është shumë rrallë raportohet dhe adresohet nga institucionet 
kompetente.

“ Kam punuar në një vend publik, një dyqan, si shitëse, dhe shpesh vinte një zotëri në 
moshën prej rreth 45 vjetësh, dhe vazhdimisht interesonte për disa nga shërbimeve. 
në këtë rast unë fajësoj veten time (edhe pse nuk duhet), sepse jam shumë e 
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sjellshme me klientët poashtu edhe me atë, u solla me shumë kulturë dhe ndoshta ai 
e ka perceptuar këtë si një ftesë, gjithmonë i shërbeja atij siç duhet. unë vura re se 
më ndiqte dhe donte diçka më shumë, sepse vetëm po bënte pyetje por nuk blinte 
asgjë, diçka që më ka lënë përshtypje të keqe një herë më pyeti për t’u shërbyer me 
telefonin tim për ta kërkuar bijën e tij që të vijë këtu në dyqan. me qëllim që të jem 
e sjellshme por edhe të mbrohem, i thashë të më jepte numrin që unë ta kërkojë 
bijën, telefonova numrin, por me opsionin për numër të fshehur/ privat, askush nuk u 
paraqit në numrin. Të nesërmen erdhi ai prapë dhe më tha se bija e tij nuk paraqitet 
numrave private, dhe që është e pasjellshme nga ana ime që telefonova me numrin e 
fshehur, dhe prapë kërkoi ta telefonoi, unë refuzova dhe që atëherë kurdo që të vinte 
në dyqanin unë do të zëvendësova me kolegun tim që ta mos kisha kontakt me të. ai e 
kishte qartë se unë jam e martuar, sepse nganjëherë unë e kisha vajzën time me mua 
në punë, nganjëherë burri im më priste pas punës, ishte e qartë se jam e martuar. 
unë jetoj afër vendin pune dhe kur shkova ose kur u ktheva nga puna, e vërejta nëpër 
rrugicave ku kaloja unë, nuk kisha frikë kur shkoja në shtëpi, por kisha frikë se mos 
bënte ndonjë skandal kur shkoja në punë, burrit tim nuk i thashë që të mos shkaktoj 
ndonjë konflikt që mund të ndikojnë negativisht në reputacionin tim.” 
Fokus grupi me gra nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror

Përveç përvojave personale, në procesin e hulumtimit dëgjuam edhe shumë shembuj 
të përvojave të vërtetuar dhe pikëpamje mbi dhunën me bazë gjinore në hapësirat 
publike. Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve tregojnë një tendencë për 
të akuzuar viktimat, veçanërisht duke theksuar zgjedhjen e veshjeve. Shqetëson 
qëndrimin e ndarë se nëse gratë janë “të ndershme” nuk do të jenë viktima të dhunës, 
kurse nëse ato janë viktima kjo është sepse “ato vetë provokojnë” dhe meritojnë. Këto 
retorika, si dhe retorikat e përmendura më sipër, kontribuojnë në normalizimin e 
dhunës, duke mirëmbajtur kulturën e maskulinitetit toksik si një normë, mosraportim 
të këtyre rasteve tek institucionet kompetente të sistemit, por edhe mosveprimi nga 
ana e institucioneve në ato raste që janë të raportuara. 

“ Për dhunën seksuale, mendimi im personal është se kjo varet nga burri si është, ai 
nuk zgjedh nëse grua është e re apo më e vjetër, ose si është veshur ajo. Kështu 
dua të them se ka provokim edhe nga gruaja. Kur ajo do të vërejë se dikush e ndjek, 
interesohet për të, e pëlqen kjo dhe ajo do të provokojë edhe më shumë.” 
Fokus grupi me gra nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror

Vulnerabiliteti i grave është një narativ, qarkullimi i të cilit në publik çon në një 
kufizim të lëvizshmërisë dhe përdorim të kufizuar të hapësirës publike. Frika te gratë 
shpesh varet nga tregime specifike rreth “kush është i frikshëm?” dhe “kush është në 
rrezik?”. Prandaj, ne konsiderojmë se këto specifika duhet të merren parasysh gjatë 
marrjes së vendimeve lidhur me rregullimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike.
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IV.2. Format e dhunës 

Gratë në hapësirën publike në Tetovë përballen me forma të ndryshme të dhunës, 
duke filluar nga format vizuale të dhunës siç janë shikimi intenziv, demonstrimi i 
gishtit të mesëm apo gjeste të ngjashme, pastaj forma verbale të dhunës siç janë 
thirje, ngacmime dhe komentime, forma fizike si blokim i rrugës, ndjekje, zvarritje të 
dhunshme, prekje, deri në format më drastike të dhunës seksuale dhe fizike. 

Sipas të anketuarve, format më të zakonshme të dhunës janë ngacmimet, fëshkëllime, 
komente me konotacion seksual dhe shikime intenzive. Këto forma të dhunës femrat 
i përshkruajnë si përvoja të përditshme në vendet publike në Tetovë, konsiderojnë 
se dhuna e këtillë është e pashmangshme, pra, thonë se e injorojnë dhe nuk i japin 
rëndësi. 46.7% e të anketuarve besojnë se kanë më shumë gjasa të fërshëllejnë dhe 
të bëjnë komente, dhe 47.2% mendojnë se është shumë e mundshme ta shikojnë ose 
ia ngulin sytë në vajzën. Më tutje, është e mundshme të ketë komente me konotacion 
seksual (35.2%), dhe komente të tjera fyese seksiste, komente mbi baza etnike apo 
fetare dhe pengim i qëllimshëm i rrugës. Fakti që 24.6% e të anketuarve besojnë se 
ndjekja mbas viktimës ka shumë gjasa të ndodhë, duke pasur parasysh se kjo është 
një formë e frikshme të dhunës në të cilën siguria e grave është seriozisht dëmtuar. 
Edhe pse përdhunimi, tentimet për përdhunim dhe dhuna fizike perceptohen si 
format më të rralla të dhunës, probabilitetin prej 12.6% për dhunën seksuale nuk është 
aspak i papërfillshëm. Të intervistuarat mendojnë se prekja dhe kapja në mënyre 
seksuale është pak e mundshme. Gjithsesi, në fokus grupet u notua si mesatarisht të 
mundshme dhe të anketuarat ndanë shumë përvoja të prekjes dhe kapjes në vende 
publike. 
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Таbela nr.5: Sa është e mundshme që një gruas në qytet t’i ndodhnin disa 
prej këtyre situatave?

Pak e 
mundshme 
1

2 3 4
Shumë e 
mundshme  
5

Burrat fërshëllejnë pas gruas (nga 
makina ose me gojë), ose fishkëllejnë 
me emra të ndryshme siç janë “mace”, 
“cuca”, “loçka” etj. 

1.5 7.5 22.6 21.6 46.7

Ta komentojnë pamjen e saj ose të 
bëjnë komente me konotacion seksual 4.0 12.6 28.1 19.6 35.2

Ta shikojnë ose t’ia ngulin sytë në të 3.0 8.0 19.6 20.1 47.2

T’i drejtohen gruas me komente 
negative, ofenduese ndaj grave 10.1 16.6 31.7 19.1 20.6

T’i drejtohen gruas me komente që 
janë ofendim etnik, racor ose fetar 11.6 25.6 23.1 15.1 23.6

Të shajin ose të bëjnë gjeste vulgare 
(për sh. gjishti i mesëm) 17.6 28.6 23.6 13.6 15.6

Ta ndjekin 16.6 20.1 24.6 14.1 24.6

Qëllimisht ia pengojnë/ bllokojnë 
rrugën 15.1 17.1 28.6 15.1 21.6

I tregojnë organet gjenitale ose 
masturbojnë para saj 44.2 20.6 13.6 8.0 8.5

E prekin dhe/ ose e rrëmbejnë në 
mënyrë seksuale 40.2 22.6 16.6 10.1 8.0

Bëjnë kërcenime se do ta lëndojnë 29.1 22.6 21.6 10.1 16.1

E sulmojnë fizikisht (duke e goditur, 
shryrë, tërhequr nga flokët, rrahje me 
shuplaka etj.)

37.2 25.1 17.1 6.5 12.1

Sulmi seksual (përdhunimi, përpjekja 
për përdhunim) 41.7 24.6 15.6 3.0 12.6

Disa gra ende nuk i perceptojnë fëshkëllimet, komentet dhe shikimet në mënyrë 
mënyrë intenzive si forma të dhunës, dhe do të thonë se edhe gratë bëjnë provokime 
sidomos vajzat e reja të cilët vishen më të guximshme. Megjithatë, shumica e grave që 
morrën pjesë në fokus grupe me gra të reja që kanë përjetuar dhunë në familje, janë në 
dijeni për këto forma të dhunës, e dallojnë dhunën dhe e dinë se këto forma të dhunës 
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kufizojnë lirinë e tyre të lëvizjes dhe përdorimin e barabartë të hapësirës publike. 
Në kundërshtim me perceptimet e përgjithshme se komentimet, fishkëllimet dhe 
prekjet në hapësirat publike nga ana e njerëzve të treta janë lajkatuese dhe kënaqëse 
për gratë dhe se ata janë vetëm mënyrë jodëmtuese flirtimi, rezultatet e studimit 
kanë konfirmuar se gratë i perceptojnë këto sjellje si dhunë që shkaktojë ndjenja të 
nervozizmi dhe frikës. Kur bëhet fjalë për format verbale dhe vizuale të dhunës, gratë 
më shumë ndiejnë zemërim dhe acarim me 42.2% dhe 49.2%, ndërsa ndjenja e frikës 
është më i madh me 64.3% te dhuna fizike dhe 73.4% te dhuna seksuale, domethënë te 
prekjet, tentimet përdhunimi dhe përdhunimi. Edhe pse ndjenja e turpërimit që rrjedh 
nga vetëfajësimi si rezultat i normave patriarkale është tipike në rastet e dhunës ndaj 
grave, shumë pak të anketuarve kanë zgjedhur këtë opsion në pyetësorin. Kjo mund 
të jetë si rezultat të shkallës më të madhe të emancipimit, por mund të jetë për shkak 
të mosnjohjes së ndjenjës së turpit p;r shkak të pritjeve që femrat duhet të jenë të 
guximshme dhe vendimtare në situata të tilla. Megjithatë, siç shpjeguam në kapitullin 
e mëparshëm, në fokus grupet turpi apo frika e turpërimit publik ishte idenifikuar si 
një nga arsyet kryesore pse femrat nuk e raportojnë dhunën tek institucionet. 
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Таbela nr.6: Si do të ndidheshit nëse ju ndodhi ndonjë prej këtyre 
situatave?
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Të ju shikojnë në 
mënyrë intenzive, 
tregojnë gjishtin e 
mesëm, gestikulojnë 
me konotacion seksual 
(forma vizuale)

0 4.0 22.1 42.2 5.5 26.1 0

Ta komentojnë dukjen 
tuaj ose të bëjnë 
komente me konotacion 
seksual, të fëshëllejnë, 
të fishkëllejnë, të shajin 
(forma verbale)

0.5 2.0 12.1 49.2 9.5 26.1 0.5

Të ju shtyjnë, tërhequr, 
penguar lëvizjen, goditur 
(forma fizike)

0 0.5 3.0 27.1 4.5 64.3 0.5

Të ju prekin në mënyrë 
seksuale, të kenë tentim 
për sulm seksual ose të 
ju sulmojnë seksualisht 

0.5 0 0.5 20.1 4.0 73.4 1.5

IV.2.1. Dhuna institucionale dhe strukturore 

Dhuna institucionale si formë të dhunës me të cilën përballen femrat mund të 
shfaqet në shumë forma, duke filluar nga procedurat e papërshtatshme në rastet e 
dhunës ndaj grave, mosmarrja e masave të përshtatshme për parandalim të dhunën, 
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normalizim të formave të caktuara të dhunës përmes arsimit dhe mediave, korniza e 
papërshtatshme ligjore që nuk e njeh dhunën me bazë gjinore, dhuna e drejtpërdrejtë 
nga ana e të punonjësve në institucionet ndaj grave që kërkojnë shërbime të 
ndryshme për t’i arritur të drejtat e tyre nga fusha të ndryshme. Kapaciteti i dobët 
i institucioneve për të ballafaquar me këtë problem, korniza joadekuate ligjore dhe 
niveli i ulët të zbatimit të dokumenteve strategjike që duhet të parandalojnë dhunën 
dhe të promovojnë barazinë gjinore, janë forma e dhunës strukturore ndaj grave në 
nivelin shtetëror. 

Përveç në nivel kombëtar, sipas Ligjit për mundësi të barabarta, politikat dhe masat për 
avancim të barazisë gjinore duhet të miratohen dhe zbatohen në nivel lokal, përmes 
mekanizmave lokale siç janë koordinatori për mundësi të barabarta dhe komisioni 
për mundësi të barabarta. Nga intervista me përfaqësuesit e këtyre mekanizmave, 
mund të konkludojmë se Ligji për mundësi të barabarta fare nuk zbatohet nga ana e 
Komunës së Tetovës. Edhe pse ka detyrim ligjor, Komuna e Tetovës nuk ka strategji 
ekzistuese ose plan veprimi për barazi gjinore, kurse strategjia e mëparshme është 
zhvilluar vetëm falë Forumit të Gruas në Tetovë. Komuna nuk ka buxhet të paraparë 
për zbatimin e planit veprimi dhe nuk ka të dhëna për shkallën e zbatimit.96 Me 
mosmarrjen e masave nga Komuna e Tetovës për të promovuar barazinë gjinore, 
mbrojtjen dhe parandalimin e dhunës me bazë gjinore, edhe pse ky është një 
detyrim ligjor, mund të themi se komuna nuk është senzibilizuar me çështjet gjinore. 
Duke pasur parasysh se Tetova është një nga komunat e ralla me kryetare në ballë 
të komunës, hulumtimi tregoi se as kjo nuk është e mjaftueshme për një qasje më 
serioze ndaj çështjes së barazisë gjinore. 

Sistemi shëndetësor është një lidhje e rëndësishme në sistemin e parandalimit 
dhe mbrojtjes nga dhuna, kurse nga ana tjetër personeli mjekësor ka për dëtyrë 
t’i respektojë të drejtat e të gjithë pacientëve, duke përfshirë këtu edhe ndalimi i 
diskriminimit në bazë të gjinisë apo trajtimi poshtërues dhe degradues. Gjendja e 
dobët të shëndetësisë që karakterizohet me institucione shëndetësore të pajisura në 
mënyrë joadekuate përballen me mungesë të burimeve pune dhe mungesë të personelit 
mjekësor, më shumë kanë ndikim negativ mbi gratë, sidomos gratë që përballen me 
dhunën dhe për këtë arsye vijnë në kontakt me stafin mjekësor. Një problem tjetër 
është qasja te një gjinekolog dhe shërbime shëndetësore të maternitetit. Nga fokus 
grupi ime romet, vetëm një grua raportoi se ka qenë në gjinekolog, ndërsa gratë me 
aftësi të kufizuara theksuan se shërbimet gjinekologjike nuk janë të aksesueshme për 
ta në Tetovë dhe mjekët i dërgojnë në Shkup biles kur bëhet fjalë për gratë që kanë 
filluar të lindin. 

96 Në raportin e gjashtë për Komitetin për eliminim të të gjitha formave të diskriminimit, shteti ka raportuar se vetëm 
Komuna e Velesit ka alokuar një buxhet prej 330 000 denarë për implementim të planit operues të komunës për mundësi 
të barabarta.
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“... duhet të ketë një gjinekolog që do të më përgatisë me kohë se ku duhet të shkoj e jo 
të më dërgojë në Shkup pasi që më kanë filluar dhimbjet e lindjes .”
fokus grupi me gratë me aftësi të kufizuara

Infermierja patronazhi me të cilën realizuam një intervistë theksoi se shumica 
e gjinekologëve klinikë nuk janë shumë të ndjeshëm dhe nuk janë të interesuar 
të ndihmojnë në rastet e dhunës me bazë gjinore. Gjithsesi, duhet theksuar se që 
prej kohëve të fundit, në Spitalin klinik të Tetovës ekziston një Qendër për referim 
të viktimave të dhunës seksuale97 e cila është hapur pas ratifikimit të Konventës së 
Stambollit98 dhe funksionon edhe sipas procedurave standarde operuese. 

Nga fokus grupi me gratë nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror, morëm 
informata edhe për format e dhunës nga ana e policët në Tetovë. Vajzat e reja, 
përveçse që nuk kanë besim se policia do të qëndrojnë në anën e tyre dhe do të marrin 
masa kundër kryerësve të dhunës me bazë gjinore në hapësirat publike, raportojnë 
edhe raste ku policët janë kryesit e dhunës. Kjo sjellje, përveçse është dhunë e bazuar 
në gjini, është gjithashtu edhe abuzim i pozitës zyrtare. Gratë ga grupe në rrezik nga 
përjashtimi shoqëror, shumica e të cilëve edhe vetë kanë qenë viktima të dhunës në 
familje, raportojnë edhe raste të sjelljes joprofesionale të policisë gjatë raportimit të 
dhunës në familje. Një grua tha se policia i kanë thënë që të kthehet aty nga ku ka 
ardhur kur e kishte raportuar ish-burrin e saj për herë të parë për dhunë në familje, 
kurse një pjesëmarrëse tjetër tha se disa herë ka raportuar dhunën në familje, por 
policia nuk ka marrë asgjë, sepse sipas tyre nuk kishte prova të mjaftueshme, edhe 
pse ajo kishte dorëzuar shënime mjekësore për lëndime të rënda si pasojë e dhunës 
fizike. 

“ DD: Nëse dikush të ka goditur në prapanicë, do të shkosh në polici, do të raportosh,      
çfarë do të ndodhë
V.3: Asgje, ata nuk ndërmarrin asgje.
V.2: Policët biles do të tregojnë se ti i ke provokuar kryesit, vetëm do të humbësh 
kohë.

 V.1: Ata do të thonë se nuk mund të ndërmarrin asgjë, nuk ka prova, nuk marrin asgjë 
vetëm me deklarata, kërkojnë prova.” 
Fokus grupi me gratë me aftësi të kufizuara

Na shqetëson fakti se shumë nga të anketuarat konsiderojnë se është shumë e 
mundshme që policia t’i akuzojë për vuajtjen e dhunës me bazë gjinore në hapësirat 
publike. Në diskutimin, pjesëmarrëset shpjeguan se dhuna ndaj grave në hapësira 

97 Për më shumë, shiko: https://bit.ly/2tqhtqm (https://mk.unfpa.org ) 

98 Konventa e Stambollit është një dokument ligjor ranonal i cili ofron mbrojtje gjithpërfshirëse të të drejtave të grave. 
Konventa është miratuar nga ana e Komitetit të ministrave të Këshillit të Evropës më 7 prill 2011, dhe u hap për nënshkrim 
më 11 maj 2011 në kuadër të sesionit të 121të të Komitetit të ministrave të Këshillit të Evropës, që u mbajt në Stamboll, 
për shkak që e ka marrë emrin Konventa e Stambollit. Maqedonia e Veriut e ka nënshkruar Konventën e Stambollit më 8 
korrik 2011, dhe pastaj e ka ratifikuar me deponimin e instrumentit për ratifikim më 23 mars 2018. Konventa hyri në fuqi 
më 1 korrik 2018.

https://bit.ly/2tqhtqm
https://mk.unfpa.org
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publike bëhet më shpesh nga kryesit e panjohur dhe konsiderojnë se nuk mund të 
sigurojnë prova kundër kryësve që është arsye pse policia nuk mund të bënte asgjë. 
Me këtë mund të konkludohet se gratë e njohin inercionin e policisë dhe i pranojnë 
justifikimet e policëve se nuk ka prova të mjaftueshme dhe bëhet fjalë për një rast të 
fjalës së saj kundër fjalës së tij. 

“ VR.1: Kur shkova në dyqan një njeri më ndoqi deri në shtëpi dhe pasi nuk shkoja në 
dyqan, kisha frikë ...

 DD: A keni raportuar diku, a keni thënë?
 VRR.1: Po, ishim në polici me kunatën.
 DD: Dhe pastaj?
 VR.1: e kanë marrë për ta pyetur, por ai ka mohuar dhe e liruan.” 

fokus grupi me gratë rome

Këto perceptime të të anketuarve na çojnë në përfundim se policia duhet t’i përforcojë 
kapacitetet e tyre për dallim të dimenzionit gjinor të dhunës, si dhe të investojnë më 
shumë mundje në identifikimin e kundërvajtësve, kryerjen e hetimit dhe gjetjen e 
provave të përshtatshme për t’i sanksionuar kundërvajtësit. 

Nga fokus grupi me policët mund të konstatojmë se ata nuk janë sensibilizuar dhe 
nuk kanë ndërtuar kapacitete adekuate për ballafaqim me këtë problem. Reagimi i 
parë nga ana e policëve ndaj raportimit të dhunës me bazë gjinore nuk duhet të jetë 
“si të dimë se ajo nuk na gënjen” në vend të mbrojtjes dhe marrjes së masave për të 
ndëshkuar kryesin. Të pyetur nëse kanë kaluar trajnim për dhunë me bazë gjinore, 
vetëm dy policë u përgjigj se vetëm nhëherë kanë marrë pjesë në trajnime dhe ngjarje 
të ngjashme të organizuara nga shoqëria civile dhe organizatat ndërkombëtare, që 
tregon se ka mungesë të një sistemi për përforcim të kapaciteteve të punonjësve të 
policisë për t’u ballafaquar me dhunën me bazë gjinore. 

Në intervistat me aktivistët për të drejtat e grave, veçanërisht ata që punojnë direkt 
me viktimat e dhunës në familje, ata ndanë se Qendra për Punë Sociale është lidhja 
më pozitive dhe më të fortë në sistemin e mbrojtjes në nivel lokal. Qasja deri në dhe 
cilësia e shërbimeve të sistemit për mbrojtje shoqërore ishin vlerësuar në mënyrë 
të dobët nga ana e grave të grupeve të margjinalizuara. Gratë me aftësi të kufizuara, 
gratë rome dhe punonjëset seksuale shprehën pakënaqësinë me trajtimin nga ana 
e Qendrës për Punë Sociale. një punonjëse seksuale tha se ka bërë përpjekje të 
fitojë ndihmë financiare nga qendra, por u përball me dhunën verbale, fyerjet dhe 
refuzim, dhe i kanë thënë se nuk duhet të kërkojë ndihmë sepse ata e dinë se “ajo e ka 
punën e saj”. Gratë me aftësi të kufizuara besojnë se sistemi i mbrojtjes sociale është i 
papërshtatshëm për nevojat e tyre, dhe disa prej tyre, kur u përpoqën të ushtrojnë të 
drejtën për mbrojtje sociale ishin refizuar. 

Gratë rome që morrën pjesë në fokus grupin jetojnë në një pjesë të veçuar të Tetovës, 
ku jeton popullata rome dhe vetë kushtet jete janë një llojë dhune institucionale. 
Segregimi i popullsisë rome, domethënë ndarja fizike në një baze diskriminuese është 
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në vetvete një formë e dhunës institucionale dhe strukturore. Lagja ku ata jetojnë nuk 
ka kushte themelore për jetë dinjitoze, siç janë kanalizim dhe infrastruktura baze, 
ndërsa shtëpitë janë objekte të improvizuara. Vetëm një grua tha se po merrte ndihmë 
sociale, ndërsa një grua tjetër e pastrehë me dy fëmijë nuk mund ta ushtronte këtë të 
drejtë sepse nuk kishte letërnjoftim dhe nuk kishte para për të shkuar në Shkup. Disa 
prej tyre kanë qenë në Qendrën për Punë Sociale, dhe një grua ka qenë brutalisht 
dëbuar, ndërsa të tjerët morën vetëm premtime për ndihmë. 

" V.R: Kisha përmbytje në shtëpi, dëme nuk më japin, shkova në shërbimin social - më 
ndoqën nga aty.

 DD: Pse?
 VR: Nuk e di se çfarë është puna. Ata nuk duan të më ndihmojnë.
 DD: Të tjerët kanë këtë përvojë me shërbimin social?
 V.R.1: Unë nuk kam qenë në shërbimin social deri tani, por poashtu nuk kemi 

kanalizim, nuk kemi tualet. Nuk ka ujë të nxehtë, ne nuk mund të lahemi, të lajmë 
rrobat, enët. krejt rruga jetojmë në të njëjtat kushte, nuk ka njeri me kuzhinë ose 
tualet.

 VR: Katastrofë jemi atje te lumi. Kemi dalë edhe në TV por kot, askush nuk na 
ndihmon.

 VR: Vijnë ata nga shërbimi social, demek do bëjnë diçka, por gënjejnë.
 VR.1: Mua më kanë gënjyer se do të më sillnin dru, asgjë, dhe unë jetoj vetë." 

Fokus grupi me gratë rome

Edhe pse dhuna institucionale në bazë gjinore prek të gjitha gratë, veçanërisht kur 
ata gjenden në pozitën e viktimave të dhunës, gratë nga grupet e margjinalizuara 
janë më të prekura. Gratë nga grupe me rrezik nga përjashtimi shoqëror, gratë rome, 
punonjëset seksuale dhe gratë me aftësi të kufizuara përballen me forma të ndryshme 
të dhunës institucionale, duke filluar nga mosmarrja e masave për ndihme dhe 
mbështetje, deri në diskriminimin në qasjen ndaj institucioneve dhe dhunën verbale. 
Stereotipet dhe paragjykimet ndaj këtyre grave praktikohen nga institucionet, që 
plotësisht i distancon dhe kontribuon në margjinalizimin e mëtejshëm.  

IV.2.2. Dhuna në tregun e punës 

Shumë të anketuara kanë ndarë përvojat e dhunës me bazë gjinore në punë, në 
rrugën për në punë, por ende paraqesin paragjykime ndaj grave që ngasin taksi apo 
që punojnë si kamariere. 

Procesi i hulumtimit përfshiu një fokus grup me taksistët, njëra prej të cilëve ishte një 
grua dhe ajo është taksistja e vetme në Tetovë, burri i saj është gjithashtu një shofer 
taksie. Gruaja tha se deri më tani nuk ishte përballur me dhunë apo komente nga 
klientët e saj, por është përballur me komente nga kolegët, por edhe nga familjarët dhe 
të njohurit më të afërt të cilët nuk e kishin miratuar profesionin e saj. Komentet dhe 
"shakat" më shpesh i drejtohen bashkëshortit të saj, për të cilin kolegët komentojnë 
se i lejon gruas së tij të ngasë një taksi, dhe prandaj ai konsiderohet më pak si burrë. 
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Në këtë situatë, bashkëshorti i taksistes është ai që siguron mbrojtje adekuate për 
gruan, dhe familja shpesh ka nevojë të shpjegojë në mjedisin pse gruaja e tij punon 
si taksiste. 

Gratë që kanë punuar si shitëse treguan më tepër raste të kërcelljes dhe ngacmimit 
në vendin e punës nga persona të cilët fillimisht u prezantuan si myshteri. Një vajzë 
tha se duke punuar në qendrën tregtare Palma, një mysheri ka ardhur i cili pas një 
kohe të shkurtër i ka thënë se nuk ishte i interesuar për prodhimet, por për vajzën, 
dhe pasi ajo refuzoi ai u ul në një karrigë aty afër dhe e ka pritur deri në fund të 
ndërrimit. Kur ka mbaruar ajo me punën, ishte frikësuar se ai do ta kërcellë dhe 
madje atëherë e ka raportuar të personelit të sigurimit, i cili i kanë thënë se nuk mund 
të ndërmarrin asgjë derisa nuk vërejnë se burri bën diçka më konkrete. Vetëm kur ata 
ishin të bindur se ai po e ndiqte ndërmorën masa. Gruaja tjetër ia ka dalur në fund 
me një burrë që e ka kërcellur në mënyrë që ka pushuar ta shërbejë, duke i kërkuar 
kolegun ta zëvendësonte, kështu që disa ditë më vonë ai ka hequr dorë. Këto përvoja 
tregojnë se gratë nuk janë të sigurta në vendin e punës, dhe në këto situata nuk kanë 
ku të drejtohen, dhe shpesh vuajnë dhunën derisa dhuna nuk përshkallëzohet ose 
zbatojnë masa për vetë-mbrojtje. Punëdhënësit janë të detyruar të garantojnë sigurinë 
e punonjësve në vendin e punës dhe të sigurojnë mbrojtjen e grave që punojnë nga 
dhuna me bazë gjinore në vendin e punës, duke përfshirë edhe konfidencialitetin që 
është shumë e rëndësishëm për gratë që raportojnë dhunë.  

" Kur raportova te pronari i marketit, filluan thashethemet, por unë vetëm u turpërova, 
nuk kisha frikë prej tij, thjesht dua vetëm të mbaj dinjitetin tim" 
Fokus grupi me gra nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror

Një grua tregoi për një situatë kur kishte punuar në trafikë, dhe një myshteri në 
gjendje të alkoolizuar filloi të shqetësonte duke kërkuar cigare falas. Policia qëndroi 
pranë trafikës, kështu që gruaja iu drejtua atyre për ndihmë. Në vend të mbrojtjes, 
policia i ka thënë se ata kishin "asgjë për të bërë për të." Kjo sjellje është shkelje e 
rendit dhe qetësisë publike, dhe policia me siguri ka një sërë masash që mund dhe 
duhet të ndërmarrë. 

Shumë gra treguan situata me ngacmime në rrugën për në punë, sidomos gratë që 
punojnë në ndërrimin e dytë dhe kthehen në mbrëmje në rrugë të pandriçuara. Për 
shkak të kësaj, disa prej tyre janë të detyruar të përdorin taksi për t'u kthyer në shtëpi, 
sepse transport tjetër publik në Tetovë nuk është i disponueshëm. Nevoja për të 
paguar taksi është kushtëzuar edhe nga frika e përdorimit të hapësirës publike gjatë 
natës. Kështu, nga njëra anë, punëdhënësit nuk ofrojnë pagesa shtesë për transport, 
dhe nga ana tjetër, komuna nuk ndërmerr masa për nisje të transportit publik.  

Gratë e divorcuara dhe gratë me aftësi të kufizuara u ankuan për diskriminim në 
qasjen në tregun e punës. Gratë e divorcuara, edhe pse divorci është pasojë e dhunës në 
familje, ndiejnë presion nga mjedisi që është veçanërisht problematik kur zhvillohet 
gjatë intervistave pune. Në këto intervista, punëdhënësit, përveç pyetjes për statusin 
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martesor, shpesh duan të dinë arsyet për divorcin. Një problem shtesë për këto gra 
është mbështetja e fëmijëve dhe kostoja e kujdesit të tyre gjatë orarit pune. Në këtë 
mënyrë, qasja në vendin e punës për ato është e kufizuar, bëhet diskriminim në 
bazë të gjinisë dhe statusi martesor dhe shkelët privatësia. Në vend që të mbështesë 
këto familje, veçanërisht në lidhje me fuqizimin ekonomik, të domosdoshëm për t'u 
larguar nga abuzuesi dhe për të siguruar mbështetje për fëmijët, shoqëria kontribuon 
në margjinalizimin e mëtejshëm duke përdorur forma të tjera të dhunës. 

Gratë me aftësi të kufizuara, masat për punësimin e personave me aftësi të kufizuara, 
i konsideruan si një formë dhune, dmth. shfrytëzimi i këtij grupi të margjinalizuar. 
Konsiderojnë që çlirimet nga taksat për punësimin e personave me aftësi të kufizuara 
abuzohen nga punëdhënësit, të cilët u ofrojnë personave me aftësi të kufizuara punë 
të papërshtatshme për aftësinë e kufizuar të tyre, paga të ulëta dhe puna e papaguar 
jashtë orarit. 

Është e dukshme që në Tetovë profesioni "kamerier" akoma është i rezervuar vetëm 
për seksin mashkullor, veçanërisht në rastin e kafeneve, në krahasim me restorantet 
dhe ëmbëltoret. një pjesë punonjesve seksuale punojnë gjithashtu si kamariere në 
kafene dhe këtu përballen me ngacmime dhe dhunë seksuale nga klientët, por edhe 
nga pronarët e lokaleve. Punonjëset seksuale që janë migrante nga vendet e afërta 
janë edhe më të ndjeshëm ndaj dhunës nga pronarët e lokaleve. Pronarët seksualisht 
dhe fizikisht i abuzojnë, i kërcënojnë, i marrin paratë ose nuk u paguajnë, dhe ka 
edhe raste ku ata marrin dhe mbajnë dokumentet e tyre udhëtimi. Për shkak se nuk 
kanë status të rregulluar qëndrimi në Maqedoni dhe policia i trajton si viktima të 
trafikimit të qenieve njerëzore dhe u kërcënon me kthim të detyruar në vendin ku ata 
janë qytetarë, këto gra kurrë nuk do të raportojnë dhunë në polici. Fakti se dhuna do 
të qëndrojë larg syve të institucioneve shfrytëzohet nga ana e pronarëve të kafeneve, 
duke lejuar ngacmim të papenguar dhe dhunë kundër punonjësve të tyre.  

" D.D. Çfarë probleme bëjnë pronarët e lokaleve?
 P.S.4. Ata do të paguajnë për një muaj si pagë dhe do t'i mbyllin.
 P.S. i rrahin, kam dëgjouar prej një shoqeje që e kam, bullgare, që punonte në Strugë 

në Veleshtë, te ai XXX, ai është i njohur ka dal në televizion. Ajo, në mes të verës, 
mbante bluzë, pantallona, me mëngë të gjata. unë e pyeta se çka është puna me ty? e 
pashë se është krejt me blanë, me rrip e ka rrahur, me hekur e ka djegur, me hekur e 
ka djegur." 
fokus grupi me punonjëset seksuale

IV.2.3. Dhuna te të rinjtë 

Shumica e të anketuarve thanë se probabiliteti për të qenë një viktimë e dhunës 
me bazë gjinore në hapësirat publike nuk varet nga mosha e gruas, kështu që edhe 
pensionistet thanë për raste ngacmimesh në hapësirën publike. Ajo që është e veçantë 
me gratë më të reja është ekspozimi i tyre më të madh ndaj stigmës dhe gjykimeve 
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pas dhunës, në veçanti përmes komenteve për zgjedhjen e rrobave ose daljeve natës. 
Disa nga vajzat janë të kujdesshme se si vishen sepse janë nën presion nga mjedisi, 
por disa prej tyre e bëjnë atë për shkak të frikës për të qenë të fajësuar, edhe pse 
ata janë të vetëdijshme se kjo është një formë e dhunës dhe kontrolli të trupeve të 
tyre. fajësimi i viktimave të dhunës për shkak të rrobave, përveç që rezulton me 
heshtje në lidhje me dhunën si pasojë e turpit që përdoret për disiplinim gjinor, çon 
në amnesti dhe tolerim të kundërvajtësit. E gjithë kjo na tregon se normat patriarkale 
ende qeverisin statusin e grave në Tetovë, dhe statusi i tillë mirëmbahet edhe përmes 
sistemit përmes mbrojtjes joefektive nga ana e institucioneve, politikave josenzitive 
nga pikëpamja gjinore ose implementim i dobët të ligjeve dhe masave që duhet ta 
stimulojnë barazinë gjinore. 

“ Është shumë e vështirë, kemi shumë mundje me masat e përkohshme për dhunën në 
familje me ligjin që e sollën në 2015, kurse për ngacmimet në rrugë do tia tregojnë 
vajzës të vishet në mënyrë joprovokuese (flet për policinë). Në vend të krijohet sistem 
i mbrojtjes, kemi një sistem fajësimi. Dhe viktimizimi i dyfishtë, dhe për këtë arsye 
përqindja e raportimit është e ulët.” 
Intervistë me një avokate nga Forumi i Gruas në Tetovë

Një formë më të shpeshtë të dhunës me bazë gjinore ndër të rinjve është ngacmimi 
kibernetik. Rrjetet sociale në raste të caktuara përdoren për komente seksiste, 
thashetheme, ngacmime, madje edhe ndarja e fotografive private nga ish-partnerët. 
Policët thanë se shpesh kanë akuza të tilla dhe kryesit shpesh i detyrojnë dhe kërcejnë 
femrave se do të publikojnë fotot e tyre me qëllim që të bëjnë diçka kundër vullnetit 
të tyre. policët thanë se ka sektor të krimit kompjuterik që reagon menjëherë pas 
raporteve. Megjithatë, në intervistat një vajzë dëshmoi për një përvojë të ndryshme 
me policinë të cilët pas raportimit të rastit nga ana e saj, ata i kanë thënë se nuk 
mund të bëjnë asgjë për ta zgjidhur rastin. Një mësimdhënëse e shkollës së mesme 
gjithashtu theksoi se dhuna kibernetike është një formë e re dhe shumë e zakonshme 
ndaj vajzave të reja, duke shpjeguar se mësuesit dhe shërbimet profesionale në 
shkollat nuk kanë as kapacitetet e nevojshme as mbështetje nga institucionet e tjera 
për të përballuar këtë problem. 

“ Ka pasur raste ku demek si shaka i fotografojnë vajzat derisa janë ulur në klasë, i 
regjistrojnë në video, nuk duhet të jenë as çift, thjeshtë ashtu. ditët e fundit, patëm 
një rast ku një vajzë raportoi se një djalë ia pengon dhe sillet ndaj asaj në mënyrë 
të papërshtatshme. Pra, i ftuam prindërit dhe shërbimin profesional, le ta shohim 
problemi ku është. Prindërit e djalit fare nuk dinin për gjërat që i kanë bërë djalin e 
tyre, në shtëpi ka treguar verzion tjetër, i ka fhirë fotot, dhe sinqërisht të ju them, 
nëna e tij më ka bërë një sulm të tillë ... Në fund doli të ishte faji im që i kam ftuar ta 
qetësojmë situatën.” 
Intervistë me një mësimdhënëse nga shkolla e mesme në Tetovë

Shkollat e mesme janë shënuar si vende të rrezikshme të dhunës edhe nga ana e 
policisë. policët të cilët ishin pjesë e studimit theksuan se rregullisht ndërmerren masa 
për parandalimin me patrullime të shpeshta nëpër shkollave dhe bashkëpunimit me 
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mësuesit dhe drejtorët, duke përdorur plane ekzistuese për parandalimin e dhunës 
në shkolla. Dhuna në bazë etnike në shkolla, shumica e të anketuarve thanë se më 
shumë pasqyron të kaluarën, kështu që përleshjet në bazën etnike tani janë më të 
ralla. 

Në lidhje me dhunën në baza gjinore në shkollat, përveç dhunës kibernetike ndodhin 
edhe ngacmime dhe prekje, kërcënime që rezultojnë në kufizimin e lëvizjes së 
vajzave. Dhuna në marrëdhëniet e dashurisë e të rinjve është e pranishme, kryesisht 
në formë të kontrollit të vazhdueshëm, kufizimit të lëvizjes apo të mënyrës së veshjes, 
por nuk është gjithmonë identifikuar si një formë e dhunës nga ana e vajzave. Policët 
thanë se shpesh ndodhin përleshje kur një djalë nga një tjetër shkollë vjen në oborrin 
e shkollës për tu takuar ndonjë vajzë që mësoi aty, dhe ai duhet fizikisht të përleshet 
me djemtë nga shkolla që mendojnë se kanë nevojë për të mbrojtur shoqet e klasës 
sikur ato të jenë pronësi të tyre. Edhe pse shkolla dhe policia reagojnë në raste të tilla, 
megjithatë kjo nuk identifikohet si dhunë me bazë gjinore, dhe rasti do të mbyllet me 
qetësimin e përplasjes fizike. Mjedisi pa dhunë nuk duhet definuar vetëm si mjedis pa 
dhunë fizike. Forma e këtillë të manifestimit të manifestimit të maskulinitetit toksike 
në mesin e të rinjve duhet të adresohet në mënyrë të përshtatshme, sidomos përmes 
edukimit dhe shërbimeve pedagogjike. 

Shkollat nuk kanë mekanizma të posaçëm të brendshëm për trajtimin e dhunës me 
bazë gjinore, as punonjësit nuk kanë aftësinë për të njohur dhe reaguar në përputhje 
me rrethanat. Shkollat, nëpërmjet arsimtarit kujdestar të klasës apo mësuesve të tjerë 
reagojnë ndaj raportimit të bërë nga ana e ndonje nxënëse, por rezultati i reagimit 
të tyre varet nga prindërit dhe sa janë të gatshëm t’i përgjigjen. Në këtë mënyrë, 
përgjegjësia për trajtimin me ndonjë djalë që ngacmon ndonjë vajzë në shkollë, është 
lënë për prindërit e ata nuk janë gjithmonë të motivuar ose me kapacitet dhe aftësi të 
nevojshme. Masa të tjera që shkolla mund të marrë dhe të cilat po zbatohen në rastet 
më drastike janë vërejtjet ndaj nxënësit ose thyerja e notës së sjelljes, por këto masa 
të dënimit janë të papërshtatshme. Dënimi si mjeti i vetëm për të zgjidhur problemin 
e dhunës është i pamjaft për shkak të moshës së nxënësve, por edhe për shkak se 
bëhet fjalë për sjellje të mësuar, burimet e të cilës duhet kërkuar në marrëdhëniet 
e pabarabarta të pushtetit mes gjinive, në vend të pozicionimit të problemit në 
karakterin e fëmijës ose në mungesën e edukimit shtëpiak. Shkollat duhet të 
punojnë në zhvillimin e qëndrimeve dhe vlerave pozitive te nxënësit në aspektin e 
barazisë gjinore dhe jo-dhunës, duke prezantuar përmbajtje mbi këtë temë si pjesë 
të kurrikulës, aktivitete të ndryshme dhe bashkëpunim me institucionet e tjera 
relevante dhe organizatat e shoqërisë civile. Në shkollat në Tetovë, vetëm dega lokale 
e Forumit Rinor Arsimor ka punuar në temën e dhunës me bazë gjinore, dhe përmes 
aktiviteteve edukative i ndërton kapacitetet e nxënësve për të drejtat e njeriut, barazi 
gjinore dhe zhvillimin e vlerave demokratike. 

Si studentе, vajzat e reja përballen me forma të dhunës me bazë gjinore në 
universitetet. 
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“ Ka gjëra më tragjike sesa vet ngacmimet, ja për shembull rastin me studenten e cila 
ka mbaruar me të mësuarit në bibliotekë rreth 11 në mbrëmje, dhe duke u kthyer 
në shtëpi ishte përplasir nga një makinë, policia nuk reagoi, askush nuk ka raportuar, 
dhe komentet ishin ku ka qenë ajo në orën 11 në mbrëmje e jo pse policia nuk e ka 
inspektuar rastin, kurse studentja akoma nuk është shëruar nga lëndimet.” 
Fokus grupi me gra nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror

Ka një mendim i përhapur se studentet përballen me ngacmim seksual në universitet 
nga profesorët që janë në një pozicion i fuqisë për t’i ngacmuar dhe detyruar. Sipas 
të anketuarve, në situata të tilla studentet ndihen të kërcënuar dhe të frikësuar për 
shkak se kanë frikë për notat e tyre dhe nuk besojnë se universiteti do të kishte 
ndërmarrë diçka nëse e raportojnë rastin.

“ Unë mendoj se nuk ka njëri që nuk ka dëgjuar se në fakultet, jo vetëm në Tetovë, por 
në të gjithë vendin, te disa profesorë nota duhet paguar me një lloj tjetër shërbimi. 
Fokus grupi me vajzat e reja nga Tetova

Një nga kërkesat e studentëve të Tetovës në protestat e studentëve në dhjetor 2018 
ishte t’i jepte fund shantazhit të studenteve, “sepse disa profesorë i detyrojnë që me 
seks të marrin notat”99. Në rast se këto pohime janë të vërteta, studentet jo vetëm 
që janë vënë në pozitën e viktimave të ngacmimit seksual, por edhe në këtë mënyrë 
kufizon të drejtën e tyre për arsimim, që nuk mund ta gëzojnë në një mënyrë të 
barabartë, dhe që më tutje mund të jetë një rrezik për ndërprerjen e procesit arsimor. 
Universiteti duhet të ndërmarrë masa urgjente për të mbrojtur rastet e ngacmimeve 
seksuale nga profesorët dhe t’i ndëshkojë ata në mënyrë të përshtatshme. detyrimi në 
seks për të marrë nota është gjithashtu një krim për të cilin policia duhet të reagojë. 

IV.2.4. Përdhunimi

Përdhunimi si një nga format më ekstreme të dhunës seksuale ndaj grave është 
gjithashtu i pranishëm në Tetovë dhe shpesh kryesi është partneri i viktimës. Një 
numër i madh i të anketuarve kishin dëgjuar për raste të përdhunimit, ndërkohë 
që një bashkëbiseduese në tha se ka qenë dëshmitare e një tentimi për përdhunim. 
Ajo tha se abuzuesin e kanë dënuar, por për grabitje e jo për tentim përdhunimi, 
pavarësisht faktit se viktima kishte dorëzuar edhe shënime mjekësore të dhunës 
fizike gjatë përpjekjes. Të gjithë bashkëbiseduesit ishin dakort në mendimin se 
përdhunimi nuk raportohet në mënyrë të mjaftueshme, në krahasim me krimet e 
tjera. Të dhënat statistikore të siguruara nga Sektori për Punë të Brendshme (SPB) - 
Tetova konfirmojnë këtë, në periudhën nga viti 2015 deri më 30.9.2018 janë raportuar 
vetëm 11 raste të përdhunimit dhe në të gjitha rastet viktimat ishin femra. Stigma dhe 

99 PROTESTË E STUDENTËVE NË TETOVË, KËRKOJNË PREJ PROFESORËVE TË MOS I DETYROJNË STUDENDET NË SEKS PËR 
NOTA, deklaroi Festim Rexhepi nga „Platforma e të rinjve shqiptarë “. Dua të tregoj, 18.12.2018
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turpi me të cilin po përballen viktimat, të shoqëruara nga mosbesimi në institucionet 
dhe frika e abuzuesit janë arsyet pse ky krim ende nuk raportohet. 

Таbela nr.7: të dhënat e pranuara pas kërkesës për qasje deri në 
informacione me karakter publik nga Sektori për Punë të Brendshme 
(SPB) - Tetova

Viti 2015 
Viti 2016 

Viti 2017 
Deri m

ë 30.09.2018 

SPB - Tetova

Numri i veprave penale

Numri i viktimave meshkuj 

Numri i viktimave femra

Numri i veprave penale

Numri i viktimave meshkuj

Numri i viktimave femra

Numri i veprave penale

Numri i viktimave meshkuj

Numri i viktimave femra

Numri i veprave penale

Numri i viktimave meshkuj

Numri i viktimave femra

 “Përdhunim“ 
Neni 186 nga KP 
të RM-së

3

/

3

3

/

3

2

/

2

3

/

3

“Sulm seksual 
ndaj personit 
të pafuqishëm“ 
Neni 187 nga KP 
të RM-së

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

/

1

“Sulm seksual ndaj 
fëmijës që nuk i ka 
mbushur 14 vjet“ 
Neni 188 nga KP të 
RM-së

4

/

4

2

/

2

1

2

2

2

/

2

Edhe pozita e institucioneve për këtë çështje është problematike, sepse ata nuk kanë 
besim në deklaratat e viktimave, kështu që edhe vet të intervistuarit nga policia 
dhe prokuroria na treguan për raste ku viktima ka gënjyer se ishte e përdhunuar. 
Problemi buron nga vet përkufizimi për veprën e përdhunimit në Kodin Penal, që 
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përmban elementin e forcës ose kërcënimit për përdorim të forcës100 si një element të 
detyrueshëm, dhe nëse te viktima nuk janë gjetur shenja të dhunës fizike, përfundohet 
se viktima gënjen dhe dhunuesin nuk e ndjekin penalisht. Korniza e papërshtatshme 
ligjore të shoqëruar nga josenzibiliteti dhe kapaciteti i dobët të institucioneve janë 
arsyet për sjellje të papërshtatshme në rastet e dhunimit, duke çuar në amnisti të 
dhunuesve dhe margjinalizim të viktimave, të cilët në vend të mbështetjeje, përballen 
me dënim dhe viktimizim. 

Aktivistet e Forumit të Gruas në Tetovë theksuan se përdhunimi në martesë po ndodh 
dhe viktimat e dhunës në familje ndajnë edhe përvoja të tilla, por rrallë i tregojnë ato 
para institucioneve kompetente në procedurat kundër kryesve të dhunës në familje. 
infermierja patronazhi gjithashtu ndau disa shembuj për përdhunim në martesë, dhe 
në njërën prej këtyre shembujve infermierja fshehurazi i ka blerë kontracepsioni oral 
një gruaje që ishte përdhunuar vazhdimisht nga bashkëshorti i saj. 

Reagimet e njerëzve të tjerë, dënimi, etiketimi, thashetheme dhe akuzat vështirësojnë 
raportimin e kësaj vepre. Ka percepcion, por edhe praktikë, se edhe nëse viktima 
e raportojë rastin dhe kryesi dënohet në mënyrë të përshtatshme, viktima do të 
përballet me gjykim nga ana e mjedisin, i cili në vend që t’i mban institucionet të 
përgjegjshëm dhe të përkushtuar për të ndëshkuar kryesit, vetëm kontribuon në 
viktimizimin e mëtejshme të viktimave. Një e intervistuar tha për një rast dhunimi 
ku përdhunuesi u martua me viktimën dhe një tjetër rast tha se një rast në të cilin 
një viktimë përdhunimi u përjashtua nga fshati ku ajo kishte jetuar dhe u detyrua të 
martohej me një dhunues tjetër i cili tani është në burg, dhe ajo edhe pse ka edukim 
nuk mund të punësohet. Këto shembuj shkojnë përtej stigmës dhe paragjykimit 
të zakonshëm ndaj viktimave dhe shkojnë drejt persekutimit të viktimave dhe 
shkatërrimit të jetës së tyre duke pasqyruar rregullat patriarkale të “persekutimin e 
shtrigave” të cilët akoma po ekzistojnë, sidomos kur viktimat vijnë nga zonat rurale, 
pa fuqi shoqërore ose financiale në krahasim me kryesit të dhunës dhe nuk kanë të 
mbështeje nga familjet e tyre.

IV.3. Gratë e margjinalizuara 
Grupet e ndryshme të grave të margjinalizuara janë edhe më të cenueshme ndaj 
dhunës në baza gjinore. Për shkak të bazave të margjinalizimit siç janë varfëria, 
përkatësia etnike, aftësia e kufizuar, gjendja shëndetësore, niveli i ulët i arsimit 
dhe puna seksuale, ato janë të ekspozuara ndaj formave të ndryshme të dhunës nga 

100 Ai që tjetrin me përdorim të forcës ose kërcënimit se drejtpërdrejt do të sulmojë mbi jetën e tij ose trupin ose mbi jetën 
ose trupin e ndonjë personi të tij të afërt, do ta detyrojë në marrëdhënie seksuale, do të dënohet me burg prej tre deri në 
dhjetë vjet. – Paragrafi 1 Neni 186, Kodi Penal
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mjedisi dhe institucionet. Këto grupe të grave shpesh përballen me diskriminim të 
shumëfishtë dhe të përsëritur që pengon qasjen në institucione dhe punësim.

IV.3.1. Gratë me aftësi të kufizuara

Paaftësia (fizike, mendore dhe ndijore) është në vetvete një bazë për përjashtimin 
shoqëror dhe probleme themelore të personave me aftësi të kufizuara janë qasja 
në shërbimet shëndetësore, të drejtat e mbrojtjes sociale dhe të drejtat e punësimit. 
Gratë e reja me aftësi të kufizuara përballen me diskriminim dhe ngacmim në arsim, 
por edhe me segregim nëse janë izoluar në shkolla speciale në të cilat nuk e fitojnë 
njohuri dhe shkathtësi të njëjtë në krahasim me të tjerët. Përdorimi i hapësirës 
publike për këto gra është plotësisht përkeqësuar sepse nuk ka infrastrukturë të 
duhur që lejon lëvizjen e pavarur. Programet për asistentë personalë ende nuk janë 
rregulluar në mënyrë sistematike dhe nuk janë në dispozicion për të gjitha gratë me 
aftësi të kufizuara101. Të anketuarat me aftësi të kufizuara fizike dhe ndijore theksuan 
se shumë pak e përdorin hapësirën publike dhe dalin vetëm kur është e nevojshme, jo 
për socializim. Edhe atëherë, ata varen nga të afërmit që duhet t’i çojnë dhe t’i kthejnë 
në vendin e caktuar. Infrastruktura në Tetovë, e karakterizuar nga kaosi trafiku, 
automjete të parkuara në mënyrë të paligjshme kudo, shoferë të papërgjegjshëm, 
mungesa e transportit publik, është e pasigurt për të gjithë banorët, kurse për gratë 
me aftësi të kufizuara kjo situatë çon në përjashtim social. Prindërit e vajzave të reja 
me aftësi të kufizuara, duke u brengosur për sigurinë e tyre, janë tepër mbrojtëse ndaj 
tyre dhe kontrollojnë lëvizjen dhe socializimin e tyre edhe pas moshës 18 vjeçare. 

Gratë me aftësi të kufizuara përballen me ngacmime, fishkëllime dhe komente në 
hapësirën publike. Studimi global102 i UNFPA103 ka treguar se vajzat dhe grate me 
aftësi të kufizuara kanë dhjetë here më shumë shans për dhunë me bazë gjinore sesa 
grate pa kufizime. Gjithsesi, grate me kufizime të cilat ishin pjesë e fokus grupit në 
këtë hulumtim konsiderojnë se ata më shumë ballafaqohen me keqardhje dhe pyetje 
të papërshtatshme në lidhje me kufizimin e tyre. Gratë i perceptojnë këto komente 
dhe pyetje si dhunë nga mjedisi. 

“ Ofendime të drejtpërdrejta nuk kam përjetuar, por kudo që të shkoj më parashtrojnë 
pyetje kur do më shohin me shkopin e bardhë, qoftë në rrugë ose në kombi, më 
pyesin: moj vajze, a ka ndonjë zgjidhje për ty.” 
Fokus grupi i grave me aftësi të kufizuara

101 Programi për asistentë personalë për herë të parë u miratua në vitin 2018 dhe me atë u parashikua sigurimi i asistentëve 
personalë për 100 njerëz me përkufizime më të rënda dhe shikim plotësisht të dëmtuar. MPPS

102  Për më shumë, shiko: https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities

103  UNFPA është agjensia e Shteteve të Bashkuara e cila po merret me shëndetin seksuale dhe reproduktive 
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“ Më ndodhi që një grup fëmijësh të qeshin, kur u ktheva, pashë se më imitojnë si shkoj. 
Unë u thashë atyre që tani jeni të vegjël, por ndoshta ju gjithashtu ndodh që të jeni 
si unë, eja që t’ju tregoj se si më ndodhi mua kjo gjë. Vajzat ikën, vetëm një erdhi tek 
unë, e përqafova, i shpjegova dhe u ndamë. Për momentin jo aq shumë, por kur u 
ktheva në shtëpi, isha shumë e trishtuar, qava pak, pastaj pushova dhe më kaloi.” 
fokus grupi me gratë me aftësi të kufizuara

“ Unë e di për të verbërit, për shembull, kur ke takim me një burrë që nuk të njohë ai 
të shmanget, në ty nuk sheh një grua, por të shohë më shumë me keqardhje. Sepse 
çdo ditë udhëtoj për në Shkup, para disa ditësh udhëtova me makinë me disa njerëz 
që sapo i takova, në këtë aspekt unë ndihem më të sigurt se sa gratë pa aftësi të 
kufizuara, më shikojnë se jam e verbër dhe këtu përfundon historinë.”
Fokus grupi me gratë me aftësi të kufizuara 

Stigma dhe diskriminimi nga mjedisi shpesh manifestohet edhe me shikime intenzive 
ose komente mbi aftësinë e kufizuar, që është një formë e dhunës vizuale dhe verbale. 
Gratë me aftësi të kufizuara mendojnë se burrat nuk i shohin fare si gra, por si 
krijëse anormale, dhe më shpesh i shmangin ose tallen me ato se sa që t’i ngacmojnë 
seksualisht. Por edhe këto gra gjithashtu treguan përvoja nga ngacmime seksuale, 
kërcellje, komente, prekje dhe grabitje. Gratë me kufizim fizik ballafaqohen me 
gjykime kur duan të zbukurohen dhe u komentojnë se nuk u përshtat ndonjë veshje 
sepse aftësia e kufizuar është e dukshme. 

IV.3.2. Romet 

Tetova është një mjedis multietnike. Përpjekjet për të menaxhuar tensionet dhe 
konfliktet ndëretnike janë të përqendruara në mes të dyve grupeve dominuese 
etnike, maqedonasve dhe shqiptarëve. Popullata rome rrallë përfshihet në strategjitë 
e bashkëjetesës ndëretnike, prandaj ky grup shpesh i nënshtrohet diskriminimit dhe 
stigmës. 

Forumi i Gruas në Tetovë punon me gratë rome dhe ndihmon në përfshirjen e 
fëmijëve të tyre në procesin arsimor, dhe herë pas here gjithashtu ofron pako sociale 
në formë të ushqimit dhe veshjeve. Karakteristikat e këtij grupi të grave janë varfëria, 
analfabetizmi funksional, papunësia, të pastrehët ose me shtëpi të improvizuara, 
por edhe norma më të dukshme patriarkale që ata i kanë pranuar dhe miratuar. 
Shkalla e ulët e emancipimit reflektohet edhe në shtatzëninë e të miturve, jetesë 
në një bashkësi jashtëmartesore deri në moshën madhore, refugjatët dhe varësinë 
e plotë nga burrat dhe familjet e tyre që e kontrollojnë absolutisht jetën e tyre. Në 
grupin e romeve me të cilat biseduam, kishte edhe një grua që nuk kishte dokumente 
personale dhe përballet me paaftësinë financiare për t’i nxjerrë dokumentet sepse 
është e pastrehë me tre fëmijët e saj. Vetëm një grua në grupin me të cilin biseduam 
merr ndihmë sociale, edhe pse është shumë e dukshme që Qendra për Punë Sociale, 
përveç ndihmës financiare, duhet gjithashtu të sigurojë qasje në të drejta të tjera të 
mbrojtjes sociale, posaçërisht banesa social. Për shkak të të gjitha këtyre arsyeve, 



68

nuk mund as të flasim për dhunën me bazë gjinore me këto gra, nuk e njohin as e 
problematizojnë, sidomos kur ndodh në shtëpi. 

“ DD.: Nëse do të shkosh diku në qytet, a duhet të tregosh burrit tuaj ku do shkosh?
 V.R: Patjetër, kuptohet.
 V.R.1: Pa pyetur nuk mund të dalësh, se kur do të kthehesh ai do të të shajë.
 DD: Kë pyes, vetëm burrin?
 V.R.1: Po, vetëm me burrin tim unë jam. Me nusen, ja ku është.
 DD.: Pra, kur dilni nga shtëpia, të gjithë kërkoni leje nga burrat?
 V.R.: E pra, normale. ai është burrë.” 

Fokus grup me romet

Gratë ndanë dhe disa përvoja të kërcelljes dhe ndjekjes nga palët e treta, por shumica 
e tyre treguan se shumicën e kohës ata e kalojnë në shtëpi, duke u kujdesur për fëmijët 
dhe shtëpinë dhe fare nuk dalin pa burrat, vjehrrat ose gratë e tjera në familje. Në 
lagjen ku ata jetojnë të gjitha familjet janë në lidhje familiare, ashtu që edhe anëtarët 
e familjes më të gjerë, sidomos burrat dhe gratë e moshuara, kanë një rol në kontrollin 
e lëvizjes së tyre.

“ DD: Çfarë moshe u martove?
 VR: Unë në 13.
 V.R.1: Në 14.
 DD: A i zgjidhni burrat vetë?
 V.R.1: Jo unë, babai im më ka martuar këtu.
 V.R: Unë ika “

Fokus grup me romet

Aktivistet e Forumit të Gruas në Tetovë deklaruan se shitja e nuseve dhe martesave 
të rregulluara është ende një praktikë në këtë komunitet dhe më shpesh shiten vajzat 
e reja pa mbushur 14 vjet. Shumë nga gratë janë të detyruar nga partnerët e tyre 
që të lypin me fëmijët e tyre, dhe pastaj parat u japin burrave. Derisa lypin, romet 
janë ekspozuar ndaj të gjitha formave të dhunës, siç janë ofendime, mallkime, shtyrja 
dhe dhuna fizike. Aktivistet gjithashtu vunë në dukje se kanë parë dhunë në familje 
në këtë komunitet dhe me disa gra për të cilat kanë njohuri të sakta, herë pas here 
përpiqen të flasin dhe të shpjegojnë mundësitë dhe shërbimet që janë në dispozicion 
të tyre. Megjithatë, ashtu edhe si në fokus grupin, këto gra nuk e dallojnë dhunën dhe 
reagojnë edhe më negativisht dhe mendojnë se kjo është puna e tyre private.

 “Të ecësh në rrugë do të shohësh se si lyp ajo dhe dikush do ta shtyjë ose do 
ta godasë. E kam parë unë. Shtatzënë me fëmijë të vegjël. Sot e do ta shikosh e 
shtatzënë në muajin e 9-të, e nesër prapë do ta shikosh duke lypur në rrugë. Burrat i 
detyrojnë. Vetëm gratë dhe fëmijët lypin, burrat romë shumë rrallë mund të shohësh 
se po lypin.” 
Intervistë me aktivistin e Forumit të Gruas në Tetovë

Lagja në të cilën jetojnë këto gra quhet 29 Nëntori dhe romët janë të ndarë në një 
pjesë pa asfalt, kanalizim dhe ndriçim, dhe shumica e shtëpive të tyre janë baraka të 
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improvizuara, të rrethuara me mbeturina. Sa herë që bie shi, shtëpitë po përmbyten, 
por deri më tani nuk kanë marrë asnjë ndihmë ose ndonjë kompensim nga komuna 
dhe Qendra për Punë Sociale. Përkundrazi, një grua tha se ka qenë nxjerë jashtë 
brutalisht nga Qendra për Punë Sociale. 

IV.3.3. Gra viktima të dhunës në familje 

Gratë viktima të dunës në familje konfirmuan se dhuna në familje shpesh ndodh 
edhe në vendet publike, pasi që kryesit nuk kanë frikë nga persekutimi nga dënimet 
nga të tjerët. Këto gra e vlerësuan qytetin si qytet të pasigurt dhe ndanë përvoja të 
ngacmime të ndryshme, duke shpjeguar se nuk mund të lëvizen lirshëm kudo dhe 
kurdo, dhe janë të detyruar të ndërmarrin masa të ndryshme për vetë mbrojtje.

Shumica e grave që kanë mbijetuar dhunën në familje tashmë kanë përvojë në sistemin 
e mbrojtjes dhe pjesa më e madhe kanë eksperienca negative me policinë kur merren 
me rastet e tyre. Të gjithë konfirmuan se policia ka kërkuar prova konkrete të dhunës 
si vërtetime mjekësore dhe lëndime të dukshme, dhe madje edhe kur i kanë siguruar 
provat, policia prapë nuk ka vepruar. 

 Të gjitha institucionet duhet të jenë të hapura për qytetarët në mënyrë që ne mund 
të adresojnë ato për ndihmë, e jo vetëm të na kërkojnë prova, gishtat i kisha thyer nga 
burri iim dhe prapë nuk më besuan, nuk ndërmorën asgjë. 
Fokus grupi me gra nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror

Edhe pse ato kanë raportuar dhunën në familje dhe janë divorcuar nga burrat e tyre 
të dhunshëm, disa prej tyre na treguan se dhuna nuk nuk ka mbaruar. Përkundrazi, 
të anketuarat konsiderojnë se për Tetovë është karakteristike se kryesit vazhdojnë t’i 
ndjekin, ngacmojnë dhe kërcënojnë ish-gratë e tyre. Këto raste flasin për joefikasitetin 
e sistemit të mbrojtjes nga dhuna, i cili edhe përveç raportimit dhe divorcit, nuk arrin 
ta mbrojë gruan nga dhuna dhe në mënyrë adekuate ta ndëshkojë kryesin. Duke 
treguar historinë e saj, një grua shpjegoi se ish-burri i saj vazhdimisht e ka ndjekur, 
kështu që ajo nuk mund të largohej nga shtëpia pa babain e saj si shoqëri. Gruaja 
tregoi edhe një histori kur ajo e ka sjellë vajzën e saj te një mjek i cili ka refutuar ta 
examinoi sepse burri i gruas kishtë kërkuar kështu. 

Gratë besojnë se për shkak të statusit të një gruaje të divorcuar përballen me stigmën 
shtesë dhe paragjykimet nga të tjerët, madje edhe në rastet kur të gjithë e dinë se 
dhuna ishte shkaku kryesor për divorc. Siç është përmendur në seksionin “Dhuna në 
tregun e punës”, këto gra përballen me diskriminim në punësim, kështu që shpesh 
punëdhënësit kërkojnë informacion privat rreth tyre për arsyet e divorcit.

“ Derisa je me burrin tuaj të gjithë mendojnë sa gjunaf je, kurse pas divorcit të gjithë 
mendojnë se sigurisht edhe ti ke pasur fajin, dhe nuk e dinë se çka ke kaluar. Njeriu që 
nuk ka kaluar nuk mund të imagjinojë se si është.” 
Fokus grupi me gra nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror
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IV.3.4. Punonjëset e seksit 

Puna e seksit në Tetovë zhvillohet në një skenë të hapur (në stacionin e autobusëve), 
por edhe në kafene dhe klube, ku punonjëset e seksit punojnë edhe si kameriere apo 
vallëzuese. Edhe pse skena e mbyllur normalisht është më e sigurt për këto punonjës 
të margjinalizuara, kjo nuk është rasti me punë në një restorant apo klub, ku janë 
duke u përballur me pronarët e dhunshme të cilët, nga njëra anë nuk i paguajnë 
mjaft, kurse në anën tjetër përdorin dhunë fizike, verbale ose seksuale, veçanërisht 
në rastin e migranteve. Punonjëset e seksit që janë migrante nga vendet e afërta 
në Tetovë përballen edhe me paraburgimin e paautorizuar nga ana e pronarëve të 
lokaleve, konfiskimin e pasaportave, punë të detyruar të seksit dhe një rrezik më 
të madh të të gjitha formave të dhunës me bazë gjinore. Siç kemi përmendur në 
seksionin “Dhuna institucionale dhe strukturore”, këto punonjës nuk kanë qëndrim 
të ligjshëm në shtetin, janë të frikësuar se do të jenë të kthyer në vendet prej ku po 
vijnë dhe kurrë nuk do ta raportonin dhunën në polici. Institucionet nuk bëjnë dallim 
mes grave që janë viktima të trafikimit me qenieve njerëzore dhe janë të detyruar 
të bëjnë punën e seksit dhe punonjësve seksuale që kanë ardhur vullnetarisht si 
migrante për të punuar në Maqedoni. Kjo është për shkak të kuadrit të dobët ligjor që 
rregullon punën e seksit dhe trajton punonjësit e seksit ose si kriminelë ose si viktima 
të trafikimit me qenie njerëzore. Në vend që të mundësohet rregullimi i qëndrimit 
dhe të futet detyrimi i pronarëve të lokaleve t’i raportojnë këto punonjëse, për shkak 
se puna si kamariere apo vallëzuese nuk është kundër ligjit, policia bën arrestime në 
mënyrë spektakolare në të cilën punonjëset prapë viktimizohen dhe policia shpesh 
përdor dhunë kundër tyre. Për shembull, në vitin 2018 në Koalicionin Margjinat ishtë 
dokumentuar një rast në Gostivar, ku, gjatë inspektimit dhe arestimeve në një lokal, 
një punonjëse e seksit u përdhunua nga një polic prapa klubit. 

Punonjëset e seksit që punojnë në skenën e hapur në Tetovë përballen me të gjitha 
format e dhunës nga shumë anë. Ka dhuna seksuale dhe fizike nga klientët, por edhe 
ekonomike përmes mospagesës për shërbimet seksuale. Nga policia ka dhunë verbale 
dhe fizike, por kur nuk veprojnë pas raportimet nga ana e viktimave bëhet fjalë edhe 
për miratim të dhunës nga ana e tyre. Në qoftë se fundi i shkurtër ende konsiderohet 
si një provokim dhe miratim i dhunës, statusi i punonjës së seksit në mjedisin i kanë 
portretizuar këto gra si imorale dhe sikur e meritojnë dhunën si dënim për shkelje të 
rënda të normave patriarkale në lidhje me seksualitetin e grave që gjithmonë duhet 
të jetë i nënshtruar dhe i padukshëm. Punonjëse e seksit raportuan se nganjëherë 
policët i marrin paratë e fituara, por edhe se kryejnë “reketë” ndaj klientëve të tyre 
duke u kërcënyer se do të zbulojnë të tjerëve se ata përdorin shërbime seksuale. 

Tetova është qytet më i vogël, në të cilën popullata shpeshherë i njeh punonjëset 
e seksit, ashtu që dhuna verbale nga kalimtarët në rrugë ose diskriminim në 
institucionet është praktikë e shpeshtë. Përmes fokus grupeve dhe intervistave me 
përfaqësues të institucioneve, ata treguan edhe qëndrime negative edhe mosbesim 
ndaj punonjësve të seksit të cilat po raportojnë dhunë. Kjo na tregoi se institucionet, 
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në vend që të veprojnë dhe t’i mbrojnë punonjëset e seksit, ata moralizojnë, gjykojnë 
dhe e relativizojnë dhunën duke i fajësuar ato për zgjidhjen e punës së tyre. 

IV.4. Dhuna me fokus në Qytetin e Tetovës 

IV.4.1. Perceptimet mbi sigurinë në Tetovë 

Siguria e rrugës gjatë ditës, por shumë më tepër gjatë shëtitjes natës vlerësohet 
përgjithësisht si e pasigurt. Konkluzionet e shëtitjeve tregojnë se zonat e këmbësorëve 
në të dyja rastet janë kryesisht pa qasje të mirë. Arsyet kryesore për të cilat zonat 
e këmbësorëve janë të zëna janë: automjetet e parkuara, plehra dhe mbeturina në 
trotuaret, tezgje të shumta në rrugë që parandalojnë rrjedhjen të këmbësorëve në 
zonën e ndarë nga rrugët me zhardinjera të cilat duhet të jenë zona kryesore për 
këmbësorë. Të gjithë pjesëmarrëset u pajtuan se këto zonat e këmbësorëve janë më 
të rrezikshme për të moshuarit, personat me lëvizshmëri të reduktuar dhe personat 
me fëmijë.

Edhe pse shumica e pjesëmarrësve jetojnë dhe punojnë në Tetovë dhe kalojnë nëpër 
këto pjesë të qytetit çdo ditë, ato ranë dakord se për njerëzit që nuk janë nga Tetova 
dhe nuk e dinë vendin nuk mund lehtësisht të gjejnë rrugën, edhe besojnë se lëvizja 
është e rrezikshme, në përgjithësi për shkak të frekuencës së lartë të automjeteve, 
mbeturinave, qenve të rrugës, vrimave në rrugë dhe në trotuare dhe mungesës së 
zonave për këmbësorë. Një pengesë shtese në ecjen natës është mungesa e ndriçimit 
në disa pjesë të rrugëve.

Njëra nga pjesëmarrësit gjatë shëtitjes ditës që e kishte edhe foshnjën e saj në karrocë, 
kishte nevojë për ndihmë nga të tjerët në shumë vende ku duhej të shmangen pjesë 
të trotuarit të plotë me plehra dhe ku këmbësorët, në këtë rast nëna me fëmijën e saj 
në karrocë, u detyrua të lëvizet në vet rrugën me shumë automjete, duke ekspozuar 
veten dhe fëmijën e saj në një terren të pasigurt. 

Vendet në kuadër të rutës që sipas pjesëmarrësve u shënuan si të rrezikshëm, 
u detektuan që prej vet fillimi. Në rastin e shëtitjes natës, më shumë se gjysma e 
shëtitjes u perceptua si e pasigurt për shkak të ndriçimit të pamjaftueshëm. Zona 
midis Postës kryesore dhe Qendrës së Kulturës nuk është ndriçuar mirë, trotuari është 
plot gropa dhe pjesë të pashtruara, ndërsa në anën e Qendrës së Kulturës ka një zonë 
ndërtimi i mbyllur me taraba metalike që kontribuojnë për pamje më të kufizuar dhe 
pengim në trafikun e qytetit. Pika tjetër, lagja ‘’Cetinska’’ është përsëri e pasigurt për 
këmbësorët për shkak se një rrjet me trotuare nuk ekziston fare këtu. Gjatë kalimit 
të njërës nga rrugëve kryesore këtu, u vunë re se janë hequr të gjitha shenjat rrugore 
dhe sinjalizimi. Kalimet e këmbësorëve janë zbehur nga asfaltet dhe nuk ka shenja 
të përparësisë për këmbësorët. Pjesa te Qendra Sportive, deri në të cilën vihet në një 
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shteg të paasfaltuar, përdoret si një shkurtore për të arritur më shpejt në qendrën 
e Tetovës dhe në tregun. Këtë pjesë e përjashtuam nga ruta jonë natës për shkak të 
pranisë së qenve të rrugës të cilët u shqetësuan nga ardhja e pjesëmarrësve në grup. 
Ruta alternative, e cila u zgjodh në vend të rutës nëpër Qendrën Sportive, gjithashtu 
nuk ishte e ndriçuar. Gjysma e pjesëmarrësve zbuluan mbishkrime dhe grafite fyese 
në një zonë me garazhe, e cila përveç pandriçimit, u karakterizua me pengesa të 
ndryshme infrastrukturore dhe pamje të kufizuar. 

Njëra prej pikave më të pasigurta në rutën e shëtitjes sonë, e cila pothuajse pa 
përjashtim u përsërit në deklaratat e pjesëmarrësve edhe në fokus grupet edhe gjatë 
shëtitjeve, është Parku I Gruas në Tetovë i cili ndodhet menjëherë pranë Qendrës 
Sportive. Pjesëmarrëset e fokus grupeve thanë se gjithmonë e shmangin këtë pjesë 
për shkak se aty janë gratë që ofrojnë shërbime seksuale. Pjesëmarrëset e fokus 
grupit me punonjëse të seksit e konfirmuan informatën:

“ D.D.: A ka punë e seksit jashtë, në rrugë?
 P.S.: Po, po, ka. 
 D.D.: Ku?
 P.S.: Aty te Qendra Sportive.
 ...
 P.S.: Patjetër, unë personalisht e kam parë. Vjen ndonjë vajzë të presë për autobus, 

dhe njerëzit mendojnë se ajo është njësoj si ne dhe shkojnë mbas asaj, ajo e shkreta 
pret autobus, kurse myshteritë shkojnë pas asaj. Ose në këmbë do të shkojnë pas saj, 
ose nga makina do të fërshëllejë, do ndalen pranë saj.” 
Fokus grupi me punonjëset e seksit nga Tetova

Të gjithë pjesëmarrëset e perceptojnë këtë vend si të pasigurt për shkak të frikës nëse 
i identifikojnë gabimisht si punonjëse të seksit dhe me atë, mos të jenë maltretuar nga 
ana e burrave.

 G.2.: Te “Tetovçanka” kam pasur përvoja kur studiova (edukim fizik) shpeshherë 
shkova në Qendrën Sportive, sepse patëm aktivitetet e fakultetit. Është e njohur se në 
atë zonë ka gra që prostituojnë, dhe shpesh kur kalova atje, do të më ndalonte dikush 
nga ndonjë mainë, do të më pyeste për çmim për shërbimin, edhe pse më shikojnë se 
jam studente, me çantën, me pajisje sportive, me detyra, por ajo nuk ka lidhje për këta 
njerëz.

 ..
 G.3.: Te Qendra Sprotive në rrugën aty një kohë kishte prostitucion, por tani është 

rregulluar ka edhe aktivitete për fëmijë, është ndriçuar, nuk është si më pare.” 
Fokus grupi me gra nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror

Ky perceptim edhe më shumë i stigmatizon punonjëset e seksit, të cilat edhe pse janë 
në një pozicion margjinale, perceptimi për punën e tyre konsiderohet si burim të 
rrezikut në vend të sjelljes kriminale të klientëve të tyre, disa prej policëve dhe njerëz 
të tjerë të dunshëm. Parku i Gruas në Tetovë vazhdon të perceptohet si një pjesë e 
pasigurt e Tetovës duke pasur parasysh se në këtë vend shumë shpesh ka ndodhur 
sulmet mbi gratë, edhe pse në periudhën e dy viteve të fundit ka pasur përpjekje për 
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t’u rinovuar dhe ndriçuar, por nuk mirëmbahet104. Për shkak të përvojave negative të 
anketuarve lidhur me këtë vend, edhe për shkak të frikës nga sulme të mundshme në 
të ardhmen, femrat nuk e përdorin këtë hapësirë publike për rekreacion. Në Tetovë 
ka vetëm dy parqe që mund të përdoren për këtë qëllim. 

“ DD: A ka vende në qytet ku ndiheni më pak të sigurt?
 F.3: Te Qendra Sportive.
 F.2.: Unë me fëmijën tim të vogël dhe burrin tim ishim duke kaluar atje te Qendrën 

Sportive me kombin, shkuam në fshat, dhe ai derisa të kryente disa detyrime unë e 
prita me fëmijën atje te Qendra Sportive, dy burra më ndoqnin, unë u lëviza që të 
ulem në vend tjetër, ata prapë pas meje, më ndoqnin gjatë gjithë kohës. Kjo ishte 
para 6-7 vjetësh, kurse moti kur isha në të njëjtin vend ishte ndryshe, nuk pashë diçka 
të tillë. Burri im më pyeti nëse do të më çojë te Qendra të shëtitem, të ha akullore, i 
thashë jo, nuk dua të shkoj atje. Ai më pyeti mos ka diçka aty, unë i thashë jo, nuk ka 
asgjë, si t’i them.” 
Fokus grupi me gratë me aftësi të kufizuara

Gjatë shëtitjes në ditë, në zonën ku është tregu kryesor, lëvizja është kufizuar për 
shkak të numrit të madh të tezgave të vendosura në zonën e këmbësorëve. Siguria 
këtu kryesisht ka të bëjë me njerëzit e moshuar dhe personat me aftësi të kufizuara 
të cilët nuk mund të lëvizen lehtësisht pa shoqërim, sepse frekuenca në këtë hapësirë 
është e madhe. Gjithashtu, kalimet për kembesorë që çojnë deri në tregun nga ana e 
tjetër të rrugës janë poashtu të rrezikshme për shkak të numrit të madh të furgonëve 
që kryejnë furnizime mallrash apo bëjnë transport publik në qytet. Dukshmëria në 
trafik është zvogëluar nga një korsi të tërë të rrugës mbushur furgona të larta që 
parandalojnë dukshmërinë e këmbësorëve që kalojnë në rrugë. Ky është rasti me 
shumicën e rrugëve në Tetovë. 

IV.4.2. Nota e përgjithshme nga shëtitjet për vlerësim të sigurisë

Gratë në Tetovë qartë identifikojnë pikat e pasigurta në qytetin dhe i shmangin ato. 
Shumë nga këto vende janë në qendrën e qytetit, dhe në varësi të stinës ose të pjesës 
së ditës, arsyet për shmangien janë ndriçimi i dobët, sasia e madhe të plehrave, gentë 
e rrugës, prania e kazinove dhe pjesëve të izoluara që mes publiku perceptohen si 
vende ku praktikohet puna e seksit. Shpesh gratë zgjedhin ndonjë rrugë më të gjatë 
vetëm sepse e konsiderojnë më të sigurt për të shmangur një sulm potencial. 

“ DD: Çfarë do të ju inkurajonte ose do të ju parandalonte të përdorni një hapësirë të 
caktuar publike, përveç se fakti se duhet të jetë ndriçuar mirë de të ketë njerëz?

 G.2.3: ....Kjo më shumë varet nga situata, por është më mirë që të ketë më pak 
kazino, më shumë shkolla, shkolla verore, aktivitetet kulturore, ngjarje sportive, njerëzit 
të civilizohen, të rinjtë të zbaviten me disa aktivitete.” 
Fokus grupi me gra nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror

104  Televizioni Kiss https://www.youtube.com/watch?v=HRC4EmwPF4k

https://www.youtube.com/watch?v=HRC4EmwPF4k
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Të gjithë pjesëmarrëset në shëtitjen u pajtuan se vendet për lëvizje të këmbësorëve 
janë të rrezikshme për të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara dhe lëvizje me 
fëmijë, pa dallim a bëhet fjalë për shëtitje ditës apo natës. 

Në lagjen “Cetinska” ku kryesisht banojnë qytetarë të bashkësisë etnike shqiptare, 
në kafenetë lokale rrinë vetëm burra, që është arsye për një ndjenjë të pakëndshme 
nëse kalon ndonjë vajzë. Nga rruga direkt ka gardhe të larta dhe jotransparente, dhe 
për shkak të kthesave të shumta do të kesh ndjenje sikur levizesh në një labirint, 
ku nuk ka shikueshmëri në 5 metra para dhe prapa këmbësorit. Megjithëse ishin të 
ndriçuara, këto rrugica gjatë mbrëmjes ishin kryesisht vizituar nga burra të ulur në 
dy çajtore të vendosura në rrugë Nikola Tesla dhe Jordan Zllatanovski. 

Vërejtjet e pjesëmarrësve në lidhje me sigurinë e rutës së shëtitjes ishin lidhur 
kryesisht me ndriçimin, automjetet e parkuara në trotuaret për këmbësorë, koshet 
plot me mbeturina, gropa dhe pjesë të pashtruara në rrugët dhe pjesët për këmbësorët, 
si dhe frika nga qentë e rrugës. 

Ka dallime në perceptimin se sa e sigurt është pjesa te Qendra Sportive. Sipas 
pjesëmarrësve dhe të intervistuarve të tjerë nga fokus grupet dhe intervistat, këtë 
pjesë në verë e vizitojnë shumë të rinj që vijnë këtu për rekreacion. Sidoqoftë, Qendra 
Sportive nuk punon me të njëjtën intensitet gjatë gjithë vitit, dhe është e urbanizuar 
kohët e fundit, është pajisur me një park fëmijësh dhe një kafene. Në periudhën e 
dimrit këto vende janë të mbyllura dhe frekuenca e njerëzve është zvogëluar. Para 
këtij rindërtimi, qendra sportive ishte një nga pjesët më të rrezikshme në zonën 
qendrore të Tetovës. 

Disa nga propozimet për përmirësimin e hapësirës publike janë ndërtimi i 
vendeve parkimi për automjetet që ata të mos parkojnë në zonat e këmbësorëve, të 
përmirësohet ndriçimi në disa zona në Tetovë, prania më e madhe të policisë në rrugë 
dhe krijim i përmbajtjeve të karakterit kulturor dhe rekreativ. 

IV.5. Vende dhe hapësira 
Pyetja nr. 4 të anketës e cila u zbatua në qendrën e Tetovës, kishte për qëllim të na 
tregojë se cilat pjesë të hapësirës publike në Tetovë janë konsideruar të rrezikshme dhe 
të cilat janë të sigurta. Pyetja kërkoi prej pjesëmarrësve ta vlerësojnë probabilitetin 
për sulm ndaj vajzave në hapësira të ndryshme publike që ishin ilustruara si opsine: 
rrugë, parking, stacionet e autobusëve, duke pritur për transportin publik, treg, shesh, 
park, natyra apo lumi (moli), automjetet, në punë, në fakultet ose në shkollë, në hyrje 
në ndonjë ndërtese ose ashensor. Përqindja më e lartë e regjistruar në përgjigjet në 
lidhje me vendin më më pak probabilitet për sulm, është vendi pune me 42.7%, pasuar 
nga shkolla ose universiteti me 40.2% dhe sheshin në Tetovë me 35.2%. Të gjitha këto 
hapësira publike janë vende ku ka një frekuencë të lartë ose çdo ditë takohemi njerëz 
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që i njohim. Prandaj, të anketuarat ndihen më të sigurt në këto hapësira publike. Në 
kundërshtim me këto tre vende, vendet që ishin identifikuar si më të rrezikshme 
ishin: stacioni i autobusëve me përqindjen më të lartë të 34.7%, pasuar nga hyrja 
të ndonjë ndërtese apo ashensor me një përqindje shumë të lartë të 30.2% dhe një 
kafene, bar apo restorant me 18.1%. Përqindja e lartë e probabilitetit të një sulmi në 
stacionin e autobusëve të qytetit, ndoshta është për shkak të afërsisë së stacionit me 
Qendrën Sportive dhe Parku i Gruas, vende që tashmë ishin identifikuar si vende 
ku ka pasur shumë sulme ndaj femrave dhe vende ku femrat shumë rrallë lëvizin pa 
shoqërim. Kjo përqindje e lartë nga studimi konfirmon perceptimin e pjesëmarrësve 
në fokus grupet dhe intervistat për sigurinë në këtë vend në Tetovë. Përveç stacionit 
të autobusëve, kafeneve dhe vendeve të izoluara dhe të ngushta siç janë hyrjet e 
ndërtesave dhe ashensorët, parqet në natyrë, moli i lumit, rrugët dhe parkingjet janë 
poashtu vende në hapësirën publike me një probabilitet të lartë të sulmit - 17.6% dhe 
15.1% për rrugë, rrugë dhe parkingje. 
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Таbela nr.8: Vlerësimi i mundësisë për sulm në disa prej vendeve publike më 
poshtë, në shkallën 1 - 5.

Aspak e mundshme Shumë e mundshme

Rrugë, parking 17.1% 20.6% 24.1% 21.6% 15.1%

Në transportin publik/ kombi/ taksi 21.1% 22.6% 33.7% 12.6% 9.5%

Në treg/ 24.6% 28.1% 28.6% 11.1% 7.5%

Në shesh 35.2% 27.1% 20.1% 10.1%  7%

Në park, në natyrë, buzë lumit 12.6% 20.1% 23.1% 25.1% 17.6%

Në automjet 26.1% 24.1% 24.6% 10.6% 12.6%

Në punë 42.7 %  25.6% 12.6% 10.1% 6.5%

Në bar, restorant, kafene 20.6% 25.6% 19.6% 14.6% 18.1%

Në shkollë, në fakultet 40.2% 25.1% 17.6% 8.5% 6.5%

Stacioni autobusi 10.1% 13.6% 25.1% 16.6% 34.7%

Në hyrjen e ndërtesës, në ashensor 10.6% 13.6% 21.6% 22.1% 30.2%

Një pyetje tjetër nga sondazhi u përket faktorëve të sjelljes urbane të qytetarëve 
dhe rregullimin e hapësirës në lidhje me infrastrukturën që duhet të sigurohen 
dhe mirëmbahen nga ana e qytetit, kontribuojnë për gratë që ndihen të pasigurtë 
në hapësirën publike. Shumica e përgjigjeve kanë treguar një përqindje të lartë prej 
26.3% për ndriçimin e dobët, si faktori i parë i cili kontribuon që gratë të mos ndihen 
të sigurta në hapësirën publike. Faktori i dytë, me një përqindje prej pothuajse 20%, 
është rreziku i sulmeve nga qentë e rrugës, ndërsa me 11.6% njerëzit që shesin apo 
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përdorin drogë në hapësirën publike janë gjithashtu shkak i ndjenjës së pasigurisë në 
hapësirën publike. Faktorë të tjerë që vlen të përmenden janë mungesa e njerëzve në 
zonën e lëvizjes dhe mungesa e policisë efektive dhe të dukshme në Tetovë. 

Таbela nr.9: Cilat janë faktorët që kontribuojnë që të mos ndiheni të sigurtë 
në vende të caktuara publike?

Frekuenca Përqindja 

Ndriçim i dobët 144 26.1 %

Mungesa e shenjave dhe informacioneve 26 4.7 %

Mirëmbajtja e keqe e vendeve publike 31 5.6 %

Sasi të mëdha të mbeturinave dhe plehrave 25 4.5 %

Pengesa në rrugë (automjete të parkuara, jardinieri, objekte 
të tjera) 24 4.3 %

Mungesa e njerëzve në atë zonë të caktuar 54 9.8 %

Mungesa e policisë efektive/ e dukshme 46 8.3 %

Njerëz që shesin drogë ose marrin drogë/ pijnë alkool 64 11.6 %

Njerëz të rinj që po “bredhin” përreth 27 4.9 %

Qentë e rrugës 110 19.9 % 

IV.5.1. Parku i gruas / Qendra Sportive / Stacioni i autobusave 

Këto tri vende të ndryshme janë të lidhura dhe gjendet afër qendrës së Tetovës. Siç 
shpjeguam më pare, për këtë rajon të qytetit ndryshohet perceptimi në lidhje më 
sa është i sigurtë. Për shkallën e sigurisë rol i madh luan mirëmbajtja e hapësirës 
urbane nga ana e komunës. Edhe përveç rinovimit të hapësirës, ky vend mbetet të 
perceptohet si vend të pasigurtë nga ana e tetovarët. 

“ Kur ekzistonte Parku i gruas ishte më mire. Parku i Gruas e ka marrë emrin për shkak 
se aty u takuan gratë që kishin luftuar për barazi gjinore. Aty te Monopoli, te stacioni 
i autobusave dhe parku, kjo pjesë është e rrënuar. Në atë pjesë më herët shpesh ka 
qëndruar prostitutja e njohur, që e kanë thënë Mamuti, prandaj rruga është e njohur 
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tani si “Мamuti Strasse’. Prandaj ka komente “sa kushton ti” biles edhe kur je aty duke 
pritur autobus.“ 
Fokus grupi me gra nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror

IV.5.2. Vendet parkimi

Tetova është qytet në të cilin nuk ka vende të mjaftueshme parkingu. Automjetet e 
parkuara në trotuaret dhe zonat e tjera për këmbësorë janë tregues i qartë të mungesës 
së një plani urban në lidhje me parkingjet në qytetin. Disa pjesë e qytetit janë 
shndërruar në vende parkingu edhe pse më parë nuk kanë qenë pjesë të ndonjë plani 
të qartë urban për atë qëllim. Bëhet fjalë për shiritet e bulevardeve në të cilat shiriti 
afër trotuarëve shpesh shërben si në një zonë parkimi me vende të shënuar parkimi 
dhe dërrasa me tarifat e parkimit. Në Tetovë ka vetëm disa garazhе shumëkatëshe. 
Rreziku nga mungesa të numrit të përshtatshëm të vendeve parkimi është vetëm 
në uzurpimi të zonave të këmbësorëve dhe trotuareve nga ana e automjeteve, që e 
vështirëson lëvizjen në hapësirën publike. 

IV.5.3. Kafene 

Pothuajse të gjitha të anketuarat ndanë informatën se Tetova është një qytet në të cilin 
shumë rallë, pothuajse kurrë, nuk do të shihni një femër të punojë si kamariere në 
kafene. Me metodën e vëzhgimit, vërejtëm vetëm një vajzë e cila punoi si kamariere 
në një kafene e cila përdoret më shumë pasdite, e jo si vend për ahenge natës. Praktika 
e punësimit të vajzave të reja si kamariere ka filluar kohët e fundit, edhe pse vendet 
në të cilat po punojnë janë restorante ose ëmbëltore. 

Në fokus grupin me vajza të reja dhe gra nga Tetova, në të cilin shumica e pjesëmarrësve 
ishin nxënëse ose studente të cilat banojnë dhe studiojnë në Tetovë, të cilat treguan se 
nuk kanë përkufizime nga ana e prindërve në lidhje me daljet në mbrëmje. Gjithsesi, 
sipas zgjidhjes së vendeve ku dalin, vajzat më shpesh bëjnë seleksion dhe dalin vetëm 
në vende ku ndihen më të sigurta. 

“ D.D: A ndiheni të sigurta të hyni një një çajtore, ku rrinë shumë burra?
 V.2.: Edhe nëse është njdonjë kafene ku shpesh shkojmë me shoqërinë tone, kur jam 

vetëm me një shoqe dhe Brenda kafenesë janë vetëm burra, nuk do të hyjmë, për 
shkak se nuk mundemi lirisht të bëjmë muhabet, do të na ngacmojnë, kurse nëse ka 
më shumë femra, do të hyjmë pa problem. Lokalet për dalje i përzgjedhim vet ne, do 
të hyjmë aty ku na konvenon, kurse lëvizja përjashtë, rrugat janë siç janë, nuk mund të 
zgjidhësh.“ 
Fokus grupi me vajza të reja dhe gra
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IV.5.4. Transporti publik – kombi dhe taksi 

Transporti publik në Tetovë e përfaqësojnë taksitë dhe kombitë që më shpesh bëjnë 
transport të udhëtarëve në drejtim të fshatrave përreth Tetovës, në vend të autobusave 
publike. Sipas pjesëmarrësve të fokus grupeve, vërehet se numër të madh të vajzave 
të reja përdorin taksi me qëllim që të vetëmbrohen nga dhuna e mundshme. Në atë 
mënyrë, ata kanë edhe shpenzime financiare biles edhe kur duhet të kalojnë ndonjë 
destinacion tepër të shkurtër. 

“ Shpesh shkoj në shtëpi me taksi edhe pse e kam shumë të afër, dhe bëj harxhime 
shtese vetëm që t’i shmang ngacmimet. Ka taksistë privatë që sillen në mënyrë të 
papërshtatshme, prandaj përdor kompani zyrtare taksie. Edhe pse mbaj taka të larta, 
afër e kam shtëpinë dhe nuk është problem për mua të shkoj me këmbë, por për 
shkak të fustanit dhe takave që I mbaj, të cilat janë të përshtatshme për moshën time, 
unë jam eksponuar ndaj ngacmimeve të pakëndshme. 
Fokus grupi me vajza të reja dhe gra

Taksistët nga fokus grupi poashtu deklaruan se femrat më shpesh përdorin taksi si mjet 
transporti, më shumë për shkak të sigurisë së tyre. Edhe pse Tetova nuk është qytet 
i madh, femrat preferojnë t’i kalojnë ato relacione më taksi, posaçërisht në mbrëmje. 
Duke pasur parasysh se pjesëmarrësit e fokus grupit ishin me përkatësi maqedonase 
etnike, që prej fillimit ata qartësisht bënë dallim mes taksistëve të përkatësisë 
maqedonase dhe përkatësisë shqiptare, duke theksuar se taksistët që kanë ardhur 
nga Kosova në përgjithësi janë më të pahijshëm sesa ata vandas dhe paskan vozutur 
taksi pa liçenca. Gruaja që punon si taksiste tha se ka një lista numrash telefoni prej 
grave nga fshatrat e afërta të cilët vetëm atë e angazhojnë për transport pikërisht për 
shkak se është grua. Kjo praktikë qartësisht tregon se ndoshta shumë prej tyre kanë 
pasur përvojë negative me taksistë burra. Nëpër botë ka edhe më shumë praktikë të 
punësohen femra si shofere, pikërisht për arsye sigurisë. 

“ Mua më ndodhi para 3 viteve, isha të shkoja në shtëpi, më iku autobusi në stacion, 
dhe ishte vonë në mbrëmje. Thirra një taksi, burri kishte afër 60 vjetësh, I thashë 
a mundet me çu në Milletinë. Ai tha mundet, hyra unë në taksin dhe ai më voziste, 
voziste në drejtim të Gostivarit, i thashë unë se kjo nuk është rruga për në Milletinë, ai 
më tha se sapo ka filluar në profesionin dhe nuk e di rrugën saktë, unë I thashë se e di 
se nuk është taksist i ri, e kam pare edhe më herët se punon si taksist, pastaj më tha 
se është pak i dehur, dhe unë I thashë se do ta raportoj (për fat të mirë mbrapa neve 
kishte një makinë policie), ai u frikësua, më luste që mos ta raportoj dhe më çoi aty ku 
duhet, por unë kuptova se ai kishte qëllime të tjera. Prej atë moment, nuk po hyj më 
vet në taksi.“ 
Fokus grupi me gratë me aftësi të kufizuara
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V. Reagimet ndaj dhunës 

Në intervistat dhe fokus grupet, pothuajse të gjithë të anketuarit ndanë përvojat e tyre 
të dhunës me bazë gjinore në hapësirën publike, përvojat e mieshave të tyre, si dhe 
përvojat e grave që ata i kanë takuar në punë, duke ndarë përgjigjet e ndryshme ndaj 
dhunës. Kërkesa për mbrojtje institucionale në të gjitha këto raste është e rrallë dhe 
varet nga lloji i dhunës dhe rezultat i përpjekjeve për vetëmbrojtje ose mbrojtje me 
ndihmën e familjes ose miqve. Shumica e të anketuarve thanë se paraqitjen e rastit në 
polici konsideroheshin si instancë përfundimtare dhe do të raportonin vetëm kur nuk 
ka mundësi të tjera. Perceptimi i joefikasitetit të policisë, frika e dënimit dhe viktimizimi 
i mëtejshëm shihen nga gratë si pengesat kryesore për të mos raportuar dhunën. 

Të dhënat nga anketat na tregojnë se gratë do të reagonin në mënyra të ndryshme në 
varësi nëse bëhet fjalë për abuzim verbal apo dhunë fizike dhe seksuale, edhe pse 
mund të thuhet se dallimet në reagimet nuk janë aq të mëdha, të paktën në aspektin 
e raportimit në polici. Të dhënat nga anketat pohojnë gjetjen e frikshme se shumë 
pak gra do të raportonin dhunën në polici, madje edhe në rastet e sulmeve fizike dhe 
seksuale, vetëm 24,8% do të raportonin në polici, ndërsa përqindja është më e ulët 
kur bëhet fjalë për sulm verbal (19.2%). Këto të dhëna tregojnë mungesën e besimit 
në institucione, dhe në qoftë se i shikojmë rezultatet dhe dëshmitë nga përvojat me 
policinë, mund të konkludojmë se mosbesimi është i justifikuar. Kur bëhet fjalë 
për sulm verbal, shumica e bashkëbiseduesve thanë se do të iknin (22,3%), do të 
raportonin në polici (18,9%) ose do të kërkonin ndihmë prej kalimtarëve duke bërtitur 
me zë të lartë (18,9%). 

Kur bëhet fjalë për sulm fizik ose seksual, shqetëson rezultati se përqindja e njëjtë e 
femrave janë përgjigjur se do të raportonin në polici dhe do të kërkonin ndihmë prej 
kalimtarëve në rrugë (24,8%), 17,9 % nga femrat do të kundërshtonin vet, kurse 12,9% 
do të largonin nga vendi. 

12% nga femrat janë përgjigjur se nuk do të reaonin fare në rst të një sulmi 
verbal, kurse 4,1% nuk do të reagonin as në rast të një sulmi fizik ose seksual. 
Pjesëmarrëset në intervistat dhe fokus grupet, pyetjeve në lidhje me raksionet e 
tyre ndaj mikroagresionit siç janë dhuna verbale dhe vizuale, ishin të njëzëshëm në 
konkluzionin se thirjet, komentet dhe shikimet intenzive janë forma aq të shpeshta që 
tashmë i pranojnë si pjesë të pandarë të jetesës në qytetin, edhe pse nuk u pëlqejnë 
dhe u shkaktojnë zemërim dhe/ ose frikë, dhe njëkohësisht e kufizojnë shfrytëzimin 
e lirë të hapësirës publike. Gratë konsiderojnë se nuk kanë mënyrë për mbrojtje prej 
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këtyre formave të dhunës, dhe munden vetëm t’i injorojnë, edhe pse u shkaktojnë 
ndjenja të pakëdhshme, zemërim ose frikë. 

Таbela nr.10: Si do të reagonit në rast të një …? (mund të përzgjidhni disa 
përgjigje)

Sulm verbal në 
rrugë

Sulm fizik ose 
seksual në rrugë

Nuk do të reagoja në asnjë mënyrë 12.0 4.1

Menjëherë do të largoja nga vendi, do të ikja 22.3 12.9

Do t’i kundërshtoja dhunuesit, do të vetëmbrohesha, do të 
bërtisja 13.1 17.9

Do të kërkoja ndihmë nga kaluesve me britmë me  
zë të lartë 18.9 24.8

Do të raportoja në polici ose te roja 19.2 24.8

Do të raportoja te ndonjë linje të hapur telefonike  
ose te një shërbim të ngjashëm 4.5 3.8

Do ta informoja familjen time dhe do të kërkoja ndihmë prej 
tyre 7.6 8.5

Do të tregoja shokut/qes dhe do të kërkoja  
ndihmë prej atij/ asaj 2.4 2.8

Nuk e di/ nuk mund të vlerësoj 0.6

Kërkimi i ndihmës nga kalimtarëve të rastësishëm është reagim i shpeshtë të grave 
në rastet e dhunës në hapësirën publike, edhe pse në intervistat dhe fokus grupet 
pjesëmarrëset shprehën skepticizëm se kalimtarët do të ndihmonin, dhe ishin biles 
më tepër skeptike se ata do të jepnin deklarata në polici nëse niset procedura kundër 
kundërvajtësit. 

“ G.3.: Askush nuk do të dëshmojë, në fund do të dukesh ti si budalla (nëse raportosh 
në polici). 

 G.4.: Më tepër do të thonë se nuk duan të përfshihen në atë punë.“
Fokus grupi me gra nga grupe në rrezik nga përjashtimi shoqëror
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Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve në anketat konsiderojnë se kalimtarët dhe 
dëshmitarët në rrugë do ta vërejnë rastin por nuk do të reagojnë (37,2%), 17,6% 
konsiderojnë se nuk do të përkushtojnë vëmendje, kurse 21,1% mendojnë se kalimtarët 
do të ndihmojnë ose do të kërkojnë ndihmë (18.1%). 

Таbela nr.11: Sipas jush, cili është reagimi më i zakonshëm i njerëzve që janë 
dëshmitarë të një prej incidenteve të përmendura më lart?105

Të tjerët nuk do të përkushtojnë vëmendje 17.6

Të tjerët do të vërejnë, por nuk do të reagojnë 37.2

Do të ofrojnë ndihmë (për shembull: do ta pyesin nëse i duhet ndihmë,  
do ta largojnë prej sulmuesit) 21.1

Do të bëjnë thirrje për ndihmë (polici/ persona të tjera siç janë  
konduktori ose shoferi i autobusit etj.) 18.1

Do të regjistrojnë me kamerën e telefonit dhe pastaj do të ndihmojnë 1.0

Nuk e di/ nuk mund të vlerësoj 2.5

Ndoshta nuk do të reagojnë për shkak të sigurisë së tyre personale 1.0

Do të regjistrojnë me kamerën e telefonit dhe pastaj do të ndihmojnë 2.0

Pa përgjigje 

Një pjesë e pjesëmarrësve të intervistave dhe fokus grupeve treguan se do të kërkonin 
ndihmë prej familjes ose bashkëshortit, por theksuan se për atë duhet pasur mjedis 
përkrahëse, dhe të gjithë gra nuk kanë mjedis të këtillë, posaçërisht duke e theksuar 
dallimin mes grave nga tetova dhe nga mjediset rurale, për të cilat konsiderojnë 
se gjykimet dhe përjashtimi nga ana e familjes në raste të këtilla është rregull, 
e jo përjashtim. Por, edhe një pjesë e grave që jetojnë në qytetin thanë se nuk do 
të kërkonin ndihmë nga bashkëshortin sepse do të ishin fajësuar, dhe në vend të 
përkrahjes do të ballafaqohen me një formë tjetër dhune. 

Rastet e dhunës, posaçërisht të të mikroagresioneve të ndryshme në kombitë në 
Tetovë, vajzat i raportojnë te shoferët të cilët luajnë rolin të rojës dhe intervenojnë 
në situata të këtilla. Gratë nuk ndihen të sigurta në çdo taksi, ashtu që preferojnë të 

105  Te kjo pyetje kishte mundësi për më shumë se një përgjigje 
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voziten me kompani të regjistruara taksie dhe në raste të këtilla, incidentet nga ana e 
taksistëve i raportojnë në kompaninë. 

“ Tani para një jave m’u paraqit një kliente e cila kishte ardhur te ne për dhunë në 
familje, dhe më tha se ka hyrë në taksi në të cilin me vjet ishte vozitur më pare, dhe 
taksisti ka tentuar që ta prekë mbi ijet, stomakun, ia ka ngritur fustanin. Ajo është vajzë 
24 vjeçare dhe më morn ë telefon, u ankua. Megjithatë, ka edhe femra që nuk dua të 
raportojnë raste të këtilla dhe gjithmonë do të gjejnë mënyrë që të mos përdorin taksi 
dhe të tërhiqen. Shërbimi taksi është një prej shërbimeve publike. Ajo tha se do ta 
raportojë në polici, por nuk beson se aty do t’ia bësojnë.... “ 
Intervistë me avokaten e Forumit të Gruas në Tetovë

Gratë që janë ballafaquar me ndjekje, shqetësime seksuale ose dhunë verbale në 
vendin pune nga ana e myshterive, ndanë se kanë raportuar te punëdhënësit ose te 
roja sigurie. Siç përmendëm në pjesën “Dhuna në tregun e punës“ punëdhënësit ose 
roja sigurie nuk kanë reaguar në mënyrën më të përshtatshme, por, gjithsesi kanë 
ndihmuar të largohet dhunuesi. 

V.1 Mekanizmat e vetëmbrojtjes 

Në fokus grupet dhe në intervistat morëm të dhëna për mekanizmat e ndryshme për 
vetëmbrojtje të cilat i zbatojnë femrat me qëllim që të parandalojnë dhunën me bazë 
gjinore. Me zbatimin e përditshëm të këtyre mekanizmave, gratë vetë i kufizojnë liritë 
personale siç janë për shembull mënyra e veshjes dhe kufizim të kohës dhe hapësirës 
së levizjes së tyre përjashtë, krijojnë varësi nga anëtarët meshkuj të familjës të cilët 
duhet të garantojnë sigurinë e femrave (t’i presin, t’i kthejnë në shtëpi,t’i çojnë me 
makinë vonë natës), i zmadhojnë shpenzimet për jetesë të femrave sepse janë të 
detyruar të prdorin taksi dhe flasin për jetë nën presion të vazhdueshëm si formë të 
dhunës psikologjike të femrave. 

Taksistët, por edhe vet femrat u pajtuan se shërbimet e taksive më shumë i përdorin 
femrat sesa meshkujt edhe pse numri i shfereve femrash po rritet. Përdorimi i 
këtyre shërbimeve biles edhe për relacione të shkurtra përdoret si mekanizëm për 
vetëmbrojtje posaçërisht natës. Taksistja na tregoi se ekzistojnë gra që voziten vetëm 
me atë, dhe kur ajo nuk mund t’i vozisë, ato do ta presin me ora të gjata ose biles nuk 
do të dalin atë ditë. 

Edhe një masë tjetër për vetëmbrojtje që e zbatojnë femrat është zgjedhja e veshjeve. 
Me frikë se do të jenë të shqetësuar nga të tjerët, por edhe për shkak të turpërimit dhe 
gjykimit nga të tjerët, gratë shpesh zgjedhin të mbajnë rroba më të mbyllura. Në këtë 
mënyrë, gratë përkulen përpara normave patriarkale dhe me menaxhimin e veshjes 
e pranojnë argumentin se fundi i shkurtër ose dekolteja e thellë i ftuajnë burrat për 
shqetësim seksual. 
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“ Patjetër se jemi të kujdesshme, kur shkojmë diku dhe ku duhet të zbukurohemi me 
veshjen, kujdesemi se si do të vishemi, poashtu më shpesh prindërit tone organizojnë 
transportin për ne, na dërgojnë dhe na presin kur do të mbarojmë… bëjmë këtë si 
masë paraprake.“ 
fokus grupi me vajza të reja nga Tetova

Kur përdorin hapësirat publike, gratë shpesh zgjedhin rrugën ku do të ecin, varësisht 
se ku ndihen më të sigurt. Disa gra kanë thënë se shpesh mund të zgjedhin rrugën më 
të gjatë sepse e konsiderojnë më të sigurt. Ajo që është shqetësuese është se shumë 
gra thanë se nuk përdorin fare disa pjesë të qytetit, sepse nuk ndihen të sigurt aty, 
kurse disa gra kanë thënë se nuk dalin natës për të njëjtën arsye. 

“ Mendimi im personal është se nëse je mjaft e kujdesshme, mund të lëvizesh nëpër 
qytet dhe të ndihesh e sigurt, e tani është normal që natës nuk do të ndihesh e sigurt 
nëse lëvizesh vet, edhe nëse nuk je person me aftësi të kufizuar, pastaj unë nuk po 
levizen natës, sipas proverbit popullor “mos hyj në zjarr që të mos digjesh.” 
Fokus grupi me gratë me aftësi të kufizuara

Në momentin kur do të ndihen të kërcënuara, gratë përdorin një sërë masash të 
vetëmbrojtjes, por më shpesh pretendojë sikur po flasin në telefon ose vazhdimisht 
mbajnë kufje dhe dëgjojnë muzikë, hyjnë në dyqanin më të afërt dhe blejnë sende të 
vogla, shikojnë rrobat në dyqanet e veshjeve duke pritur që të largohet personi të cilin 
e perceptojnë si të rrezikshëm. 

Konfrontimi i dhunuesit është gjithashtu një masë e zbatuar nga gratë, por në 
shumicën e rasteve të cilët ata i ndanë, dhunuesit kanë qenë fëmijë të mitur. Gratë 
dëshmojmë se është shpesh që djem të vegjël t’i shqetësojnë në rrugë (thirrje me 
emra të ndryshme, sulm verbal, prekje, heqje e fundit), jo vetëm vajzat e reja, por 
edhe gra më të moshuara. Në këto raste, gratë ndihen të poshtëruar dhe të ofenduar, 
por gjithsesi u kundërshtojnë jo vetëm me fjalë, por edhe fizikisht. 

“ Kjo më ndodhi ca kohë më parë, një fëmijë i ri kalon me biçikletë dhe më prek nga 
të pasmet, unë u ktheva duke qeshur dhe i thashë - bythë e mirë, jo? Ai tha, po po 
super, dhe kur i godita një shuplakë, ai iku menjëherë.” 
Fokus grupi me gratë me aftësi të kufizuara

Sondazhet konfirmojnë se format më të zakonshme të vetëmbrojtjes të përdorura nga 
gratë (shpesh ose gjithmonë) janë të folurit në telefon celular (38.7%), shmangja e 
kontaktit me sy (46.2%), kalimi në anën tjetër të rrugës ose ndryshim të drejtimit të 
lëvizjes ( 42.7%), shmangja e plotë të vendeve që konsiderohen të pasigurta (5.3%), 
nuk dalin vetë natës (34.7%) dhe mbajnë veshje të caktuar (30.7%). 
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Tabela nr.12: A keni bërë ndonjëherë diçka prej veprimeve më poshtë 
për shkak se keni pasur frikë nga gjërave të lartëpërmendura (ndjekje, 
prekje, kërcënime, sulm…) nga ana e burrave të panjohur në vende 
publike ose me qëllim që ta ulni rrezikum nga sulm në vende publike? 
(mund të përzgjidhni disa përgjigje)
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Ushtroni brenda në vend të përjashtë 57.8 22.1 10.1 9.5 0.5

Shëtisni me qen 88.4 10.1 0.5 0.5 0.5

Bisedoni në celular 19.6 41.2 28.1 10.6 0.5

Pretendoni se jeni në marrëdhënie 42.2 29.1 18.1 9.5 1.0

Shkoni në kurse për vetëmbrojtje 89.4 8.0 0.5 2.0

Vazhdimisht po ktheheni mbrapa dhe shikoni 
kush ka përreth jush 32.2 36.7 23.6 7.5

Shmangni kontaktin me sy 16.6 37.2 20.6 25.6

Kaloni në anën tjetër të rrugës ose e 
ndryshoni drejtimin e lëvizjes 26.1 31.2 27.6 15.1

Mbani me vete sende për vetëmbrojtje (sprej 
etj.) 74.4 18.6 3.5 3.5

Shkoni në lagje/ mahallë tjetër 40.7 40.2 14.6 4.0 0.5

Ndryshoni vendin e punës për shkak se me ju 
po punon ndonjë përdhunues 74.4 16.1 4.0 5.0 0.5

Shmangni transportin publik – taksi/ kombi 48.7 34.2 12.6 4.0 0.5

Krejtësisht shmangni vende të caktuara 
publike 47.7 30.2 15.1 7.0

Shmangni të dilni vetë në çdo kohë të ditës 55.8 33.7 8.0 2.0 0.5

Shmangni të dilni vetë pasi që bie nata 22.6 42.7 22.1 12.6

Shmangni që të shkoni në vende të pasigurta 9.0 31.7 34.7 24.6

Nuk mbani veshje të caktuar 49.2 18.6 15.1 15.6 1.5
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V.2 Mbrojtja institucionale

Mbrojtja institucionale është forma më pak e përdorur e mbrojtjes kundër dhunës 
në hapësirën publike. Ky lloj i mbrojtjes përdoret në raste më radikale të dhunës, 
zakonisht kur ka dhunë fizike që ka pasoja për trupin e viktimës. Format e tjera të 
dhunës, veçanërisht mikro agresioni ose dhuna verbale dhe psikologjike, janë ngjarje 
të përditshme dhe normalizohen. Të anketuarat ndanë se ngjarjet e përditshme siç 
janë ngacmimet, fëshkëllimet, thashethemet etj, perceptohen si një pjesë integrale 
e kulturës urbane dhe të jetës në qytet. Megjithatë, pothuajse të gjithë të anketuarat 
ndanë që këto sjellje perceptohen si të padëshirueshme, të pakëndshme dhe agresive. 
Përkundër ndjenjës së pakëndshme, gratë rrallë kërkojnë mbrojtje në institucionet e 
sistemit. Policia u theksua si instanca e parë ku do të ktheheshin nëse përballeshin 
me dhunë, ndërsa forma të tjera të mbrojtjes institucionale pothuajse nuk i njohin.

Sondazhi përfshiu edhe intervista gjysmë të strukturuara me përfaqësues të 
institucioneve relevante që veprojnë në komunën e Tetovës, si koordinatoren lokale 
për mundësi të barabarta në komunën e Tetovës, zëvendës Avokatin e Popullit, 
përfaqësuesin nga Qendra për Punë Sociale, gjykata, prokuroria, si dhe fokus grup 
me përfaqësuesit e policisë në Tetovë. Intervistat dhe diskutimet me përfaqësuesit e 
institucioneve kanë treguar se dhuna në baza gjinore, sidomos dhuna në hapësirën 
publike, është shumë pak përfaqësuar në agjendën e tyre. Fokusi institucional në 
dhunën ndaj grave është i kufizuar në dhunën në familje, por edhe në këtë fushë 
institucionet ofrojnë reaksione shumë të dobëta. Një nga të metat kryesore të qytetit 
në drejtim të kujdesit institucional është mungesa e qendrës strehimi në Tetovë 
(dhe rreth rajonit të Pollogut) për gratë viktima të dhunës në familje. Ky problem 
me mungesën e një qendre strehimi është përmendur në shumë raste, edhe nga 
institucionet e sistemit, si dhe nga shoqatat e shoqërisë civile që punojnë në fushën e 
të drejtave të grave. Megjithatë, deri tani shteti ka mbetur i shurdhër ndaj ankesave. 
Mungesa e burimeve të këtij lloji i vë gratë në Tetovë dhe rajoni më gjerë në situatë 
të pafavorshme dhe pa mbështetje të konsiderueshme në rast të dhunës në familje. 
Gjendja aktuale lejon vetëm dërgim i viktimave të dhunës në Shkup, por shpesh 
këto qendra janë plotësuar, kështu që procesi i evakuimit të viktimës është gjatë 
dhe e komplikuar. Kështu, viktimat shkojnë nëpër trauma shtese jo vetëm për shkak 
të braktisjes së shtëpisë, por edhe praktisje të qytetit të tyre, dhe me atë braktisin 
edhe mbështetjen minimale që ata kanë nga mjedisi që e njohin. Edhe kur viktimat 
janë të inkurajuar ta raportojnë dhunën dhe të fillojnë procedurat gjyqësore, shpesh 
sistemi i papërgatitur i mbrojtjes i bën ata të ndryshojnë mendjen e tyre dhe të heqin 
dorë nga procedura. Disa të anketuar përmendën se ishte veçanërisht problematike 
mungesa e dhomave të ndara në gjykata për të parandaluar takimin e viktimës dhe 
dhunuesin në dhomat e pritjes jashtë sallës së gjyqit. Dëgjimi i dëshmitarëve në 
prokurori zhvillohet në zyrat e punonjësve, jo në dhoma të ndara. E gjithë kjo ndikon 
fort në cilësinë e proceseve gjyqësore, por edhe në gjendjen psikologjike të viktimave.

Ishin shqetësuese disa nga përgjigjet e përfaqësuesve të institucioneve në lidhje 
të masës “heqje nga shtëpia” pavarësisht nga pronësia, një masë e parashikuar me 
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Ligjin për parandalim dhe mbrojtjen nga dhuna në familje. Një pjesë e të anketuarve 
të cilët janë të punësuar në institucionet mandati i të cilëve ndër të tjerëve është 
edhe mbrojtja e grave nga dhuna, besojnë se abuzuesi nuk duhet të privohet nga 
shtëpia e familjes në qoftë se shtëpia është e tij. Duke pasur parasysh se në kulturat 
patriarkale, gratë rrallë posedojnë pronë, domethënë zakonisht burrat e tyre e 
posedojnë pronën, jopërdorimi i kësaj mase edhe më shumë i viktimizon viktimat e 
dhunës në familje duke i zhytur në procese ku shpesh humbasin shtëpitë e tyre dhe 
kanë frikë për ekzistencën e tyre të mëtejshme. Kjo ndikon shumë mbi vendimin që 
të mos raportohet dhuna në familje, ose të kërkohen masa mbrojtëse alternative dhe 
shpesh të padobishme në vend të mbrojtjes institucionale. 

“ Ka raportime të krimeve të tilla, ka dënime për ta, por një pjesë e madhe e viktimave 
të dhunës në familje heqin dorë nga ndjekja penale në një fazë të procedurës për 
shkak të arsyeve të tyre. E dimë çfarë janë arsyet, ata nuk kanë ku të banojnë as janë 
të fuqishme nga pikëpamja ekonomike të jetojnë vetë, kështu që ju duhet të kthehen 
në të njëjtën shtëpi ku kishin jetuar më parë së bashku me abuzuesin, qoftë është 
ai bashkëshorti apo babai i tyrë, qoftë është dikush tjetër nga familja, dhe kur do të 
kthehet dihet se çfarë e pret. Përmes punës, unë kam parë shumë raste ku situata 
ishte e vështirë, thjesht po u çudita se njerëz të tillëpo ekzistojnë, por për fat të keq 
në kohët e fundit ata janë edhe më të shpeshta.” 
Intervistë me një punonjëse në Gjykatën Themelore 1 në Tetovë

Mungesa e burimeve dhe e kapaciteteve për të luftuar dhunën ndaj grave dhe vajzave 
shpesh përmendet nga institucionet e sistemit. Ata besojnë se masat e përcaktuara 
si dhe legjislacionit ekzistues është i mirë, por është e pamundur për të zbatuar 
për shkak të mungesës së burimeve dhe kapaciteteve të përshtatshme. Kështu, më 
shumë mungon bashkëpunimi ndërsektorial i institucioneve relevante në ofrimin e 
mbështetjes dhe mbrojtjes gjithëpërfshirëse për gratë viktima të dhunës. Ky lloj i 
kujdesit gjithëpërfshirës është mbështetur fort nga shoqatat e qytetarëve, sidomos 
Forumi i Gruas në Tetovë që avokon për një ekip që do të përfshinte përfaqësues nga 
fushat e shëndetësisë, policisë, qendrave për mirëqenie sociale, gjykata, prokuroria, 
dhe pedagogët dhe psikologët e shkollave. Megjithatë, institucionet rrallë zbatojnë 
këtë metodë. Nëpërmjet intervistave me përfaqësues të institucioneve identifikuam 
tendencën shqetësuese të kalim të përgjegjësisë së institucioneve të tjera në vend 
të bashkëpunimit të ndërsjellë. Pra, fajësohet gjykata për caktimin dënimet shumë 
e ulët për banditë, fajësohet policia për korrupsion dhe paefektshmëri, institucionet 
shëndetësore për mosraportim të dhunës që e kanë vërejtur te pacientët e tyre 
dhe kështu me rradhë. Ato institucione që ishin vetëkritike në lidhje me mbrojtjen 
sistematike të grave viktima të dhunës fajësojnë shtetin që nuk siguron burime të 
mjaftueshme dhe nuk investon në kapacitete për kujdes institucional. Në këto 
rrethana, në të cilat përgjegjësia për të metat e sistemit gjitmonë kalojnë “dikujt tjetër” 
ose “dikujt më lartë” realisht nuk mund të presin funksionim efektiv të mbrojtjes nga 
sistemi. Ndoshta shembulli më radikal dhe më i qartë i dështimit të sistemit për shkak 
të kalim të përgjegjësisë ishte shembulli në rastet kur për arsye të dhunës në familje, 
gjykata shqiptoi masë trajtimi të detyrueshëm nëse abuzuesi është i varur nga alkooli 
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ose droga. Problemi shfaqet sepse institucionet nuk mund të bien dakord se kush e ka 
përgjegjësinë për ta çuar abuzuesin në institucionin për trajtim.

“ Nga klinika na thonë se pala vetë ka filluar atë, kush do të paguajë për automjetin, 
kush do të paguajë për ndihmë mjekësore ose policore. Dhe ky nuk është shpenzim i 
lartë. Mua nga Bardovci më informuan për vendimin se pacienti për trajtim nuk ishte 
pranuar në institucionin shëndetësor. Pastaj, shkova unë në ambulancë dhe paraqita 
një kërkesë që të sigurohet një automjet, i telefonova policisë. Ata atje në ambulancën 
nuk duan të pranojnë kërkesën në arkivën. Kështu që unë e dërgoj kërkesën me postë, 
kështu që ata patjetër do ta pranojnë, por e dërgojnë deri në klinikën, neuropsikiatri. 
Kreu i neuropsikiatrisë dërgoi punonjësin social këtu që të më thotë se ndërpresin 
bashkëpunimin me personin H. A. - ky është obligimi i tyre ligjor. Sistemi shëndetësor 
dështon në rastet kur masa tashmë është vendosur, ata nuk duan të ndihmojnë në 
sjelljen e pacientit. “
Intervistë me një përfaqësuese nga Qendra për Punë Sociale në Tetovë

Kultura patriarkale, si dhe rolet tradicionale gjinore të grave dhe burrave, janë një 
arsye e zakonshme për mosnjohjen e seriozitetit të dhunës kundër grave dhe vajzave, 
dhe sidomos të agresionave të vogla në hapësirat publike. Shumica e të anketuarve 
konsiderojnë se mbrojtja institucionale është e paefektshme, sepse këto forma të 
dhunës mund të perceptohen si 1) më pak të rrezikshme dhe të rëndësishme se sa 
krimet e tjera dhe 2) fajin e vetë grave që kanë provokuar një sjellje të tillë. 

“ Unë e njoh një vajzë, e kam familjë më të largët, në lagjen e saj jeton një burrë i 
dhunshëm, kriminal, sapo kishte dalë nga burgu dhe e sulmoi vajzën. E ka goditur në 
kokë, ata donin ta raportonin në polici, e çuan te doktori, bënin radiografi, dhe aty 
puna u ndal. Ata e thirrën policinë për të pyetur për procedurën për raportim të 
rastit, prej aty u thanë se nuk ishte gjë e tmerrshme kur nuk ka lendime me kocka të 
prishura, dhe që të mos e teprojnë punën. Që do të thoshte ata këshillonin të mos 
raportonin rastin, e trajtuan si shaka. Krejtësisht e kanë degraduar rastin. Kur unë e di 
këtë, si të kem besim se ata do të bëjnë diçka për mua. “
Fokus grup me vajzat e reja nga Tetova

Perceptimi i grave se institucionet do të jenë ose joaktive ose me paragjykime ndaj 
viktimave në trajtimin e problemit të dhunës, shoqëruar nga kultura dominuese e 
transferimit të përgjegjësisë mbi viktimën në vend të dhunuesit, kontribuojnë që gratë 
të jenë të kufizuar në aspektin reaksioneve të tyre ndaj dhunës. Të anketuarat shpesh 
përmendën se mbrojtja më e mirë do të kërkonin nga familjet e tyre, veçanërisht të 
anëtarëve meshkuj si vëllau, bashkëshorti, babai. Kjo përsëri bën viktimat të varur 
nga të afërmit e tyre meshkuj dhe i kthen në sferën private të shtëpisë dhe familjes, si 
e vetmja zonë të sigurt për gratë. 
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V.3 Policia 

Siç u përmend më lart, policia ishte institucioni i parë që iu drejtuan gratë që kërkojnë 
mbrojtje institucionale kundër dhunës. Megjithatë, shumë nga të anketuarat shprehën 
mosbesim të madh se policia mund t’i mbronte. Perceptimet e funksionalitetit të 
mekanizmave të caktuara institucionale shpesh krijohen në bazë të eksperiencave 
personale ose ato të dëgjuara/ dëshmuara. Në mënyrë që të kuptojmë më mirë 
arsyet për mosraportimin e dhunës, i kërkuam grave që të ndajnë përvojat e tyre 
ose përvojat e ndonjë gruaje tjetër që njihnin që ka raportuar ndonjë formë dhune 
në polici. Të paktën një e treta e të anketuarve (26.6%) thanë se njohnin gra që kanë 
raportuar dhunë në polici.

Таbela nr.13: A njihni ndonjë grua që ka raportuar ndonjë prej këtyre 
incidenteve në polici? (lexojini opsionet më poshtë)

Përqindja

Po 26.6 

Jo 73.4 

Gjithsej 100 

Hulumtimi zbuloi se jo çdo formë e dhunës konsiderohet të meritojë mbrojtje 
institucionale. Të anketuarаt përmes fokus grupeve dhe intervistave ndanë se 
dhuna fizike dhe seksuale janë raportuar në polici, por format e tjera të dhunës 
janë konsideruar përditshme, normalizohen dhe për ato nuk kërkojnë mbrojtje 
nga institucionet, por nga qarqet e tjera të përkrahjes (familjen, miqtë dhe etj). Kur 
i pyetëm ato gra që njohin ndonjë grua që ka raportuar dhunën, çfarë ishte formë 
e dhunës, ato iu përgjigjën shumë të ngjashme me të anketuarat e intervistave dhe 
fokus grupeve. Pra, zakonisht raportojnë sulmin e dhunshëm fizik (28.3%), pasuar nga 
sulme seksuale (24.5%) dhe kërcënime (20.8%). Incidentet e karakterit vizual, siç janë 
shikimet intenzive, shikimet vjedhurazi etj. fare nuk raportohen, dhe shumë rrallë 
raportohen përvojat e ngacmimit seksual pa prekje (duke treguar organet gjenitale, 
masturbim etj.) ose incidentet verbale (ngacmime, fishkëllimë, etj). Kjo tregon për 
faktin se gratë kërkojnë mbrojtje institucionale në rastet kur dhuna afekton trupin, 
është thjesht një çështje e kontaktit trupor ose një kërcënim për të. Në rastet e 
dhunës që nuk ndikojnë drejtpërdrejt trupin, siç është dhuna verbale dhe vizuale, 
nuk është dhunë për të cilën kërkohet mbrojtje institucionale. Vlen të theksohet se 
edhe këto forma jotrupore të dhunës kanë pasoja e tyre trupore, ose më saktësisht 
psikosomatike dhe janë të dëmshme për shëndetin psikologjik dhe mendor të grave. 
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Таbela nr.14: Për çfarë lloj incidenti po bëhet fjalë?

Përqindja

Komente, fishkëllime, poshtërime etj. (incident verbal) 9.4

Prekje, grabitje etj. (incident fizik) 11.3

Duke shikuar intenzivisht, duke shikuar vjedhurazi etj. (incident vizual) 0

Sjellje maniakale (i ka treguar organet gjenitale, ka prekur vetveten, ka masturbuar para 
vajzës) 5.7

Shtyrje, shtypje, rrahje me shuplaka, heqje, hedhje e objekteve mbi vajzën (sulm i 
dhunshëm fizik) 28.3

Kërcënime 20.8

Sulm seksual (përdhunim, tentim për përdhunim) 24.5

E tjerë (shëno) 0

Gjithsej 100 

Tashmë kemi përmendur se shkalla e besimit në një institucion shpesh bazohet në 
përvojën e përjetuar ose të dëgjuar /dëshmuar. Prandaj ne i pyetëm të anketuarat për 
përgjigjen e policisë në rastet e raportimit të dhunës kundër grave. Nga përgjigjet 
mund të shihni se ka mënyra të të ndryshme në të cilat policia përgjigjet në këto raste, 
por më shumë janë mënyra negative. Kështu, përqindja më e madhe e të anketuarve 
(23.1%) kanë dëgjuar se policia e ka minimizuar incidentin, domethënë, e konsideruan 
si një ngjarje të zakonshme. Shqetësuese është edhe fakti se në asnjë rast policia nuk 
ka hetuar incidentin, kurse në numër më të vogël të rasteve (13.5%) policia ka akuzuar 
viktimën për incidentin. Tetë të anketuar (ose 15.4%) thanë se policia ka kapur kryesin, 
dhe përqindja e njëjtë të anketuarve janë përgjigjur se policia nuk ka bërë asgjë për 
incidentin. Nga këto përgjigje mund të konkludojmë se gratë besojnë se policia nuk 
do të kuptojë dëmin e kryer mbi gratë (fizik dhe/ ose psikologjik) dhe se ata nuk do të 
veprojnë mëtej për të mbrojtur dhe për të mundësuar drejtësinë. 
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Таbela nr.15: Cila ishte përgjigja e tyre?

Frekuenca Përqindja 

E akuzuan vajzën/ gruan për incidentin 7 13.5

E minimuzuan ngjarjen/ e bënë të duket sikur  
një situatë normale 12 23.1

Nuk bënë asgjë 8 15.4

E evidentuan incidentin 11 21.2

E hetuan incidentin 0 0

E kapën kundërvajtësin 8 15.4

Nuk e di 6 11.4

Gjithsej 52 100

Duke i pasur parasysh përgjigjet e mëparshme, është e qartë se të anketuarat janë të 
pakënaqura nga reaksionet e policisë. Vetëm një të anketuar (ose 1.9%) ka deklaruar 
se është shumë e kënaqur nga reaksionet e policisë, kurse 9 të anketuara (ose 17.3%) 
kanë deklaruar se janë të kënaqura. Shumica e të anketuarve (57.7%) janë shumë të 
pakënaqura ose të pakënaqura. 

Таbela nr.16: Sa e kënaqur ishte vajza/grua nga mënyra në të cilën policia 
ka vepruar në rastin e saj?

Frekuenca Përqindja 

Shumë e kënaqur 1 1.9

E kënaqur 9 17.3

E pakënaqur 18 34.6

Shumë e pakënaqur 12 23.1

Nuk e di/ nuk më kujtohet 11 21.1

Refuzoi të përgjigjet 1 1.9

Gjithsej 52 100

Mosbesimi ndaj policisë është vetëm një nga arsyet e mundshme për mosraportimin e 
dhunës nga ana e grave. Ka arsye të tjera, disa prej të cilave janë produkte të kulturës 
patriarkale, dhe pjesa e tjetër janë produkte të sistemit të komplikuar, burokratik 
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dhe jofunksional. Për këtë arsye, i pyetëm gratë që të na tregojnë se si janë, sipas 
tyre, arsyet dominuese për mosraportim. Nga përgjigjet mund të shihet se turpi është 
arsyeja më e madhe për të mos kërkuar mbrojtje institucionale. Turpi vjen si pasojë e 
dy kushteve: 1) vetë-akuzën për dhunën, ndjenja e fajit se ata vetë kanë provokuar një 
sjellje të tillë dhe 2) zbërthimi i idealit të pastërtisë femërore, ose përjetimi i dhunës 
si ndotje të trupit të femrës dhe shpirtit. Këto sisteme dominuese vlerësore me të cilat 
janë të mbingarkuara gratë në kulturat dhe prejardhjen patriarkale, i demobilizojnë 
viktimat, duke i lënë në një gjendje të traumatizuar edhe pas aktit të dhunës. Përveç 
turpit, mungesën e besimit se policia do të ndërmarrë ndonjë aksion për ta mbrojtur 
viktimën është arsyeja tjetër që e kanë zgjedhur të anketuarat (20.4%) për dhunën. 

Таbela nr.17: Shumë gra nuk i raportojnë rastet e dhunës në policinë. Sipas 
jush, cilat janë arsyet për të? maksimum deri në 3 përgjigje (lexohen deri në 10)

Përqindja

Është tepër e turpëruar ose e frikësuar se njerëzit e tjerë do ta  
mbajnë nëpër gojë atë dhe familjen e saj 39.7

Dhuna nuk ka qenë aq serioze që ta raportojë në polici 3.9

Ka frikë që të shkojë në polici 12.5

Nuk beson se policia mund të bëjë diçka për të ndihmuar 20.4

Mendon se nuk do ta besojnë/ do ta fajësojnë viktimën 11.5

Procedura është shumë e komplikuar 6.8

Nuk dëshiron që kryesi të arrestohet/ të ketë probleme me policinë 3.1

Ka raportuar te dikush tjetër (shëno se kush është ai/ ajo) 0.8

E tjerë (shëno) 0

Mendoj se të gjitha incidentet po raportohen në polici 0.5

Nuk e di 0.5

Refuzoi të përgjigjet 0.3

Gjithsej 100

Rezultatet e anketës zbuluan probleme serioze në lidhje me mbrojtjen institucionale 
nga dhuna, veçanërisht nga ana e policisë. Prandaj, me intervistat dhe fokus grupet ne 
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kemi vendosur t’i shqyrtojmë në thellësi shkaqet, karakteristikat dhe specifikat e këtij 
problemi përmes fokus grupeve dhe intervistave. Të anketuarat ndanë mendimin se 
në disa raste policia më shumë e mbron rendin dhe sistemin patriarkal, sesa gratë apo 
viktimat. Disa të anketuar argumentuan se policia e trafikut nganjëherë qellimisht ndal 
vajzat e reja duke e shfrytëzuar në këtë mënyrë shansën për të filluar komunikimin 
me ta. Me fjalë të tjera, vajzat konsiderojnë se ato duhet të jenë të mbrojtur në mënyrë 
të barabartë nga dhunuesit potencialë jashtë, por edhe nga dhunuesit potencialë 
brenda policisë. Në fokus grupe me taksistët, një shofere taksie ndau përvojën e saj 
prej ndalimit nga ana e policisë, ku policit menjëherë pas ndalimit, e ka pyetur: “Ku 
po shkon?” Pyetje e këtillë, siç tha ajo, kurrë nuk do të jetë parashtruar një shoferi 
taksie mashkull. Pa dallim se sa banal ndoshta po duket ky akti, mendimi se burrat, 
sidomos burrat në pozita të fuqishme, kanë të drejtën ta pyesin gruan ku lëvizjet që 
është një tregues i sistemit të vlerave shoviniste që dominon në kulturën tonë. Fakti që 
një polic kurrë nuk do të pyes një taksist mashkull për drejtimin e levizjes së tij, flet 
për standardet e dyfishta, por edhe për besimin se burrat mund të përdorin hapësirën 
publike lirshëm dhe në mënyrë të pavarur. 

Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve mendojnë se policia relativizon dhunën 
ndaj grave në hapësirën publike, veçanërisht nëse nuk bëhet fjalë për një formë 
radikale të dhunës fizike ose seksuale. Edhe kur bëhet fjalë për dhunën në familje, ka 
raste kur policia e trajton atë si çështje private për familjen dhe vendos të mos marrë 
masa serioze. Në disa raste, policia madje kërkon që gratë të mos nisin një procedurë 
duke e justifikuar këtë pozicion me rëndësinë e jetës familjare. 

“ Ju them se për dhunën në familje që ka ndodhur, dhunë fizike, ata thonë që ta 
zgjidhen vetë ata në familje, të gjejnë kuptim mes vete, ose siç më ka thënë një polic 
tjetër “familja është gjëja më e rëndësishme, hajde, keni pasur një grindje, një rrahje, 
por familja duhet të mbetet së bashku” Çfarë familje është kjo nëse ke grindje dhe 
rrahje në shtëpi?” 
Intervistë me një përfaqësues të OJQ Forumit të Grave Tetovë

Në rastet e dhunës në hapësirat publike, shumica e të anketuarve thanë se nuk do 
të raportonin në polici pikërisht sepse besonin se policia do të minimizonte ose 
relativizonte rastin e tyre dhe kështu mundësia për të pranuar mbrojtje është zvogëluar 
në mënyrë drastike. Në fokus grupet me gra në rrezik nga përjashtimi shoqëror dhe 
gra me mundësi të kufizuara, pjesa e madhe e të anketuarve ndanë pikëpamjen se 
familja, posaçërisht anëtarët meshkuj të familjes janë instanca e parë, dhe më shpesh 
instanca e vetme prej së cilës presin mbrojtje. Megjithatë, disa nga të anketuarat kanë 
raportuar se fshehin përvojat e tyre të dhunës në hapësirat publike edhe nga familja, 
veçanërisht nga burrat e tyre. turpi me të cilin ata përballen plotësohet nga frika që 
burrat mund t’i fajësojnë për dhunën që kanë pësuar. Njëra prej grave, duke ndarë 
përvojën e saj dhe duke shpjeguar se si e ka fshehur dhunën nga burri i saj, na tha 
se nëse ai merr vesh se çfarë ka ndodhur, atëherë do të bëhet një bela e madhe. Me 
fjalë të tjera, mbrojtja institucionale është e rëndësishme, sepse jo çdo grua mund të 
mbështetet në familjen e saj dhe të marrë mbështetjen dhe mbrojtjen e dëshiruar. 
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Shteti duhet të sigurojë një mekanizëm efektiv dhe të drejtë për mbështetjen dhe 
mbrojtjen e grave si një garanci që çdo grua do të jetë e sigurt dhe e mbrojtur. 

Korrupsioni në polici ishte një tjetër problem i përmendur shpesh në mbrojtjen 
institucionale të grave nga dhuna. Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve 
besojnë se policia mbron të fuqishmit dhe nëse abuzuesi është një person që gëzon 
pushtet në shoqëri, atëherë gruaja nuk duhet të kërkojë fare mbrojtje. Ky perceptim, 
edhe në qoftë se nuk është real, ndikon fuqishëm në vendimin për të mos raportuar 
rastin në polici, domethënë të mos kërkohet ndonjë mbrojtje brenda sistemit. Në 
disa raste, kundërvajtësit janë në dijeni të këtij perceptimi dhe shpesh i kërcënojnë 
viktimat e tyre se nëse raportojnë ata do të hakmerren biles edhe me mbështetjen e 
policisë. Kjo është arsyeja pse ne besojmë se nevojitet një përpjekje institucionale për 
të rivendosur besimin e qytetarëve në institucionet e sistemit.

Mjediset më të vogla janë më të komplikuara për trajtimin institucional të rasteve 
të dhunës. Të anketuarat ndanë përvojat dhe mendimet se në një qytet si Tetovë, ku 
secili e njeh secilin, është shumë e vështirë të presësh hetim dhe mbrojtje objektive 
dhe të paanshme. Duke pasur parasysh se burrat dominojnë në sferën publike dhe 
më lehtë krijojnë kontakte dhe marrëdhënie, është e kuptueshme pse të anketuarat 
besojnë se një arsye tjetër për mos raportim është mundësia që kundërvajtësi tia dalë 
situatës “me lidhje”. Disa të anketuara kanë ndarë përvojat e grave që kanë hequr 
dorë nga procedurat penale kundër kundërvajtësive për shkak të kërcënimeve dhe 
shantazheve që janë toleruar nga policia. Në një rast, policia madje ka marrë pjesë 
në shantazhin duke i kërkuar viktimës të qetësohet me burrin e saj dhe të mos vijë 
në stacionin policor. Në rrjedhën e procesit gjyqësor mund të përdoret institucioni i 
përjashtimit, por në bisedë me një avokate që punon në raste të dhunës ndaj grave, 
ajo ndau se është shumë e vështirë të thirret ky institut nëse nuk bëhet fjalë për 
persona që janë në marrëdhënie familjare. Marrëdhëniet miqësore janë të vështira 
për t’u provuar dhe sipas avokates, këto janë format më të zakonshme të ndikimit mbi 
policinë dhe gjykatën. 

“ Unë e di se çfarë është lidhja, mirëpo nuk mund të bëj kërkim për një përjashtim 
vetëm në bazë të faktit se e di që kushëriri i nunit është xhaxha i kundërvajtësit. Unë 
kam për të provuar atë që të mund të kërkoj një përjashtim. Dhe para një gjyqtari, 
unë mund të kërkojë përjashtimin nëse kam dyshim se gjyqtari është i njëanshëm 
për shkak se ka thënë kështu “Hajde, qetësohuni, mos ziheni” dhe pastaj e përdor 
institutin e përjashtimit, por kur unë e di se kushëriri i tij, halla, tezja ... Nuk mund të 
provoj se ata janë në lidhje të veçanta, njëri është shqiptar dhe i tjetri maqedonas 
por janë të afërt, por si do ta provoj unë atë? Ose njëherë babai i tij ka pasur ndonjë 
problem dhe ai i tjetri i ka ndihmuar, dhe tani ky ia kthen favorin .” 
Intervistë me një avokate nga Tetova e cila përfaqëson gratë në rastet e dhunës

Disa nga të anketuarit ndanë se policia gjithashtu mund të ketë frikë nga abuzuesit, 
domethënë hakmarrja e tyre, dhe prandaj vendos të mos veprojë. Disa nga abuzuesit 
janë të dhunshëm jashtë shtëpisë, ata janë pjesë e një histori kriminale dhe prandaj 
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mund të hakmerren ndaj punonjësve të caktuar të policisë nëse reagojnë kundër tyre 
në rast të dhunës. 

Përmes hulumtimit mësuam për disa raste të dhunës, si dhe për përvojat e ballafaqimit 
me dhunës nga ana e grave të ndryshme. Megjithëse mbizotëronin përvojat negative, 
disa nga të anketuarit ndanë edhe përvoja pozitive. 

“ Njëherë kur raportova në polici, u befasova pozitivisht, shumë shpejt pas divorcit kur 
shkova te babai im, burri im erdhi me katër burra të tjerë, donin ta merrnin vajzën 
time, kur raportova policia reagoi shpejt dhe mori masa për të parandaluar diçka më 
të keqe. Ai u tha policorëve se kishte ardhur vetëm për të lënë diçka për vajzën time, 
dhe ata u larguan. Inspektori më tha se nëse përsëri kam ndonjë problem t’i lajmëroj, 
ata do të vijnë menjëherë. Isha e kënaqur me ta” 
fokus grupi me gratë nga grupe me rrezik nga përjashtimi shoqëror

Biles edhe ky rast, ku gruaja është e kënaqur me veprimet e policisë, mund të 
thuhet se është e pamjaftueshme për të zgjidhur problemin. Përkatësisht, në rastin 
konkret, policia reagon në kohën e duhur, por vetëm zgjidh problemin aktual të 
dhunës. Problemi lind kur këto përvoja të dhunës duhet të zgjidhen plotësisht dhe 
viktima lirohet jo vetëm nga rreziku momental, por edhe nga rreziku potencial 
në të ardhmen. Në Republikën e Maqedonisë Veriore ekziston një Protokoll106 për 
bashkëpunim të ndërsjellë ndërmjet institucioneve kompetente dhe shoqatave 
për mbrojtjen dhe parandalimin e dhunës në familje. Ky protokoll rregullon llojet, 
mënyrën dhe përmbajtjen e bashkëpunimit ndërmjet enteve kompetente në masat 
për parandalimin dhe mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje dhe masat ligjore 
kundër kundërvajtësit të dhunës në familje.

“ Një grua raportonte dhunë shumë herë, kështu që kur solli prova se ka frakturë, 
atëherë i besuan, por nuk ndërmorën asgjë të veçantë, vetëm na këshillojnë që të jemi 
më të qeta dhe na japin arsyetime të ndryshme të tipit Zoti na ruajt, shpresojmë se 
nuk do të ketë nevojë të vijmë prapë. Ata vijnë, kanë makina, do të vijnë menjëherë, 
por zgjidhje nuk ka.” 
fokus grupi me gratë nga grupe me rrezik nga përjashtimi shoqëror

“ Atë natë, kur isha rrahur nga burri im, vendosa se nuk do të duroj më dhe do të 
largohem prej tij, shkova në polici, por policia nuk bëri gjë. Pësova dhunë nga të dyja 
anët në të njëjtën ditë. Më thanë që të kthehem, të shkoj aty prej ku kam ardh”. 
fokus grupi me gratë nga grupe me rrezik nga përjashtimi shoqëror

Vlen të përmendet se një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve konsiderojnë se për 
ta raportuar dikë te policia, duhet ta dish identitetin e personit. Na shqetëson fakti se 
në shumë raste gratë nuk kanë raportuar dhunë në hapësirën publike sepse nuk do 
t’ia kenë përgjigje pyetjes “Kush të ka sulmuar”? Duke pasur parasysh se shumica e 

106 Protokolli për bashkëpunim të ndërsjellshëm mes institucioneve përgjegjëse dhe shoqatave për mbrojtje dhe parandalim 
të dhunës në familje, në disponim në: http://mtsp.gov.mk/content/pdf/pravilnicisocijalna/protokol.pdf 

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/pravilnicisocijalna/protokol.pdf
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dhunës në hapësirën publike, në dallim prej dhunës në familje, ka të bëjë me individë 
të panjohur, kjo dezinformata duhet të hidhet poshtë në kohën më të shkurtër të 
mundshme dhe grave duhet t’u jepet mundësia për të shpjeguar tërë procedurën kur 
raportojnë dhunën. 

Përmes procesit të hulumtimit, kemi dëgjuar përvoja jashtëzakonisht të vështira, 
serioze dhe shqetësuese për kërkesën e drejtësisë apo të mbrojtjes. Disa nga rastet 
përfshijnë agoni prej disa vitesh derisa të arrihet drejtësia, dhe shumë nga tregimet 
nuk përfunduan me një rezolutë por me dëmtimin e viktimës. Në veçanti, përvojat e 
dhunës seksuale ose përdhunim ishin më radikale në drejtim të ri-traumatizimit dhe 
dëmtimit të vetë viktimave. Rasti i mëposhtëm i treguar nga infermierja e patronazhit 
në spitalin e Tetovës përmban të gjitha elementet e torturës dhe keqtrajtimit të 
viktimës së përdhunimit.

“ Ka pasur një rast i përdhunimit në grup, vajza u inkurajua ta raportonte rastin, por 
dhunuesit ishin bijtë e disa njerëzve të famshëm ose shumë të pasur dhe ia kanë 
dhënë ryshfet gjyqtarin. i burgosën, por pastaj i çliruan pas kohë të shkurtër, kurse 
vajza ishte e poshtëruar, e trazuar. Nga fshati i saj i dërguan mesazhe që të ikë nga 
fshati, e rrahën të dashurin e saj, dhe ata u larguan nga fshati. përdhuniesit i lëshuan 
pas dy ose tre muaj, dhe pa asnjë gjykim nga mjedisi, kurse vajza që kishte guxim 
për të raportuar e kanë etiketuar si një prostitutë dhe i ka provokuar djemtë dhe me 
raportimin e rastit vetëm do të justifikohet.”
Intervistë me infermieren patronazhi nga Tetova

“ Për vajzën të cilën u ndodhi përdhunim në grup, ajo kishte mbështetje nga shtëpia, 
por vajzat nga fshati ia dërguan mesazhe që të largohet nga fshati, se nuk kishin nevojë 
për një vajzë të tillë, edhe pse u vërtetua nga një gjinekolog që ishte përdhunuar nga 
tre persona, e kanë vënë në një makinë, e kanë rrahur të fejuarin e saj, dhe përsëri 
dalin me dënime të tilla, çfarë katastrofe. Ajo u martua, por burri i saj është në 
burg, sepse askush nuk donte ta merrte atë, është infermiere por askush nuk do ta 
punësojë, tani ka një fëmijë të vogël, por kaq është, nuk ka jetë të mirë për të “. 
Intervistë me infermieren patronazhi nga Tetova

Në intervistën me përfaqësuesen të prokurorisë, mësuam më shumë për problemet 
me të cilat përballen viktimat e dhunës seksuale në proceset gjyqësore. Gjykatat 
zakonisht bëjnë gjykime në bazë të ekspertizës mjeko ligjore, domethënë me prova 
trupore. Megjithatë, këto prova nuk mund të sigurohen për çdo viktimë për arsye të 
ndryshme, më shpesh: 1) mosraportimi të njëjtën ditë, për shkak se viktima nevojitet 
më shumë kohë që psikologjikisht të stabilizohet para se të kërkon drejtësi dhe 2) 
në pjesën e rasteve të dhunës, viktima është e frikësuar dhe nuk bën rezistencë 
fizike dhe trupore. Mungesa e provave fizike çon në analizën e personalitetit të 
abuzuesit dhe të viktimës. Këto procese janë të dhimbshme dhe traumatike për 
viktimat, sepse mbrojtja zakonisht fajëson gruan që është viktimë, dhe e karakterizon 
abuzuesin potencial si një njeri familjar, një njeri i ndershëm, një njeri të mirë, etj. 
Këto procese të dhimbshme dhe traumatike janë arsye pse gratë heqin dorë nga 
procedura ose pse vendosin ta mos raportojnë fare përdhunimin. Ajo që menduam 
se është negative është përqendrimi i shpeshtë mbi rastet e izoluara të raportimit të 
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rremë të përdhunimit dhe një tendencë për t’i interpretuar kështu edhe rastet e tjera 
përdhunimi. Në intervistat me disa përfaqësues të institucioneve, pasi u hap tema e 
dhunës seksuale dhe përdhunim, të anketuarit tshpesh ndanin raste në të cilat burrat 
janë viktima të akuzave të rreme përdhunimi. Kur e pyetëm se sa shpesh ndodhin 
këto raste, ata nuk e fshehin faktin se ata janë shumë të rralla, por nuk largoheshin 
nga pozicioni që më e keqe është të jesh viktimë të akzuze të rrëmë përdhunimi, sesa 
të jesh viktimë përdhunimi. Rezultati i këtij opinioni i përhapur, është në fakt pritje 
paraprakisht të fiksuar se kur një grua raporton përdhunimin, shpeshherë po ndodh 
se kjo merret me një rezervë të madhe dhe prej gruas kërkohen prova që shpesh herë 
është e pamundur që t’i sigurojë.
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VI. Gjetjet dhe rekomandimet 
kryesore 

Siguria e grave në hapësirën publike, domethënë mungesa e frikës për të dalë 
përjashtë, për të marrë pjesë në tregun e punës, për të përdorur transportin publik 
ose shërbimet publike, ka një pjesë të madhe në cilësinë e jetës së grave në një 
shoqëri. Ndjenja e sigurisë, mundësia e kërcënimeve apo përvojave të dhunës i prekin 
gratë, duke i formuar dhe kufizuar aktivitetet e tyre sociale, duke përfshirë procesin 
e arsimit, punësimin dhe avancimin në jetën private dhe profesionale. Ky studim 
synonte të shqyrtonte shkallën dhe dimensionet e ndryshme të dhunës kundër grave 
dhe vajzave në hapësirën publike në Tetovë. Ne u përpoqëm të kuptojmë perceptimet 
e sigurisë së grave dhe mënyrat në të cilat ato ndikojnë në përdorimin e hapësirës 
publike, lëvizshmërinë, por edhe në cilësinë e jetës së grave në Tetovë. I shqyrtuam 
format e dhunës me të cilat përballen gratë, si dhe vendet dhe hapësirat që ata i 
konsiderojnë të pasigurtë. Përfundimisht u përpoqëm të shqyrtojmë reagimet e grave 
në rastet e dhunës, mekanizmat e tyre më të përdorur të mbrojtjes, si dhe arsyet për 
(jo)përdorimin e mbrojtjes institucionale kundër dhunës. 

VI.1. Gjetjet kryesore
• Perceptimet e sigurisë së grave janë një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm 

në përdorimin e hapësirave publike. Studimi gjeti se gratë kanë frikë të 
përdorin hapësirën publike natën dhe kur janë vetë. Kjo ndikon në lëvizjen e 
grave, duke i bërë ata të varur nga shoqëruesit kur dalin jashtë dhe përkufizon 
lëvizjen e tyre ditës kundër natës. 

• Ndjesia e pasigurisë gjithashtu ndikon në vështirësitë e kushteve për 
përdorimin e hapësirës publike. Pra, në orët e natës, gratë janë detyruar të 
përdorin taksi dhe të shpenzojnë më shumë biles edhe për distanca të shkurtra, 
të cilët, po të ndiheshin të sigurta, do të mund të ecin në këmbë pa vështirësi.

• Shpeshherë, gratë për shkak të një ndjenje të pasigurisë, zgjedhin rrugë më të 
gjata për të lëvizur që rezulton me nevojën për më shumë kohë për të arritur 
në destinacionin e dëshiruar. 
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• Gratë njohin dhunën me bazë gjinore që hasin në hapësirat publike. Tri 
përgjigjet më të shpeshta në lidhje me atributet që i bëjnë ata të jenë më të 
prekshëm ndaj dhunës janë “të qënit një grua” (pak frikë 39.7% dhe shumë frikë 
42.7%), “të ecësh vetë (pa shoqërues)” (pak frikë 40.2 %, dhe shumë frikë 46.7%) 
dhe zgjedhja e veshjeve (26.1% pak frikë, dhe 55.3% kanë shumë frikë). Këto 
tri atribute e përshkruajnë qëndrimin patriarkal në qasjen e grave në sferën 
publike apo hapësirat publike. Këto perceptime rezultojnë në pikëpamjen se 
gratë janë në rrezik nga dhuna në hapësirat publike, siguria e tyre varet nga 
shoqëruesi i tyre dhe se duhet të vishen “në mënyrë të ndershme” që të mos 
provokojnë.

• Në lidhje me narativat dominuese që mbajnë perceptimin se gratë janë të 
prekshme nga dhuna në hapësirat publike, hulumtimi tregoi se informacionet 
për sulme të mëparshme mbi gratë dhe sjellje të tjera kriminale që kanë 
ndodhur në vende të posaçme të qytetit, zmadhojnë ndjenjën e pasigurisë dhe 
e ulin përdorimin e këtyre zonave nga ana e grave. Ky kufizim i mobilitetit 
është edhe më i madh nëse përvoja e dhunës është personale.

• Nëpërmjet tregimeve dhe përvojave personale të dhunës në hapësirën publike 
të ndara gjatë procesit të kërkimit, jemi në gjendje të zbulojmë karakteristikat 
kryesore të efekteve nga përvojat e këtilla. Shumë nga tregimet ose dëshmitë 
përfshijnë dy pika që përcaktojnë cenueshmërinë e grave: 1) gratë ndiejnë 
turp dhe fajë pas këtyre përvojave 2) gratë rrallë i raportojnë këto raste tek 
institucionet kompetente.

• Gratë në hapësirën publike në Tetovë përballen me forma të ndryshme 
të dhunës. Sipas të anketuarve, format më të zakonshme të dhunës janë 
fishkëllimet, ngacmimet, komentet me konotacion seksual. 47.6 e të anketuarve 
konsiderojnë se është shumë e mundshme që të kanë përvojë me fishkëllime 
ose ngacmime, kurse 47.2% konsiderojnë se është shumë e mundshme që burrat 
në rrugë t’i japin shikime intenzive. Pastaj janë komentet me konotacionin 
seksual (35.2%) dhe komentet e mëtejshme fyese seksiste, komentet mbi baza 
etnike ose fetare dhe pengimi i qëllimshëm i rrugës.

• Në kundërshtim me besimin popullor se komentet, fishkëllimet dhe prekjet 
në vendet publike nga ana e personave të treta u lajkatojnë grave, rezultatet 
e hulumtimit konfirmuan se gratë i perceptojnë si dhunë, dhe u shkaktojnë 
ndjenjat e nervozizmi dhe frikës. Kur bëhet fjalë për format verbale dhe vizuale 
të dhunës, gratë më shumë ndiejnë zemërimin dhe acarim me 42.2% dhe 49.2%, 
ndërsa ndjenja e frikës është më i madh me 64.3% te dhuna fizike dhe 73.4% te 
dhuna seksuale, prekje, tentime përdhunimi dhe përdhunim.

• Ligji për mundësi të barabarta nuk zbatohet në mënyrë të mjaftueshme nga 
Komuna e Tetovës. Edhe pse kanë detyrim ligjor, Komuna e Tetovës nuk ka 
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një strategji ose plan veprimi për barazinë gjinore. Komuna nuk ka ndarë një 
buxhet për zbatimin e planit të mëparshëm dhe nuk ka të dhëna për nivelin 
e zbatimit. Me mungesën e masave nga ana e Komunës së Tetovës për të 
promovuar barazinë gjinore, mbrojtjen dhe parandalimin e dhunës gjinore, 
pavarësisht nga detyrimi i tyre ligjor, mund të thuhet se komuna nuk është 
mjaft sensitive ndaj çështjeve gjinore.

• Sistemi shëndetësor është një lidhje e rëndësishme nga sistemi për 
parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna. Gjendja e dobët e sistemit shëndetësor 
që karakterizohet me institucione shëndetësore pa pajisje adekuate, mungesë 
të burimeve për punë dhe mungesa e personelit mjekësor, i prekin gratë, 
sidomos gratë që përballen me dhunën dhe për këtë arsye vijnë në kontakt me 
stafin mjekësor.

• Dhuna institucionale e bazuar në gjini prek të gjitha gratë, veçanërisht kur 
ata janë viktimat e dhunës, gratë e margjinalizuara janë më të prekur. Gratë 
nga grupe me rrezik nga përjashtim shoqëror, gratë rome, punonjësit e 
seksit dhe gratë me aftësi të kufizuara përballen me forma të ndryshme të 
dhunës institucionale, mosveprimit të masave për ndihmë dhe mbështetje, 
diskriminimit në aksesin ndaj institucioneve dhe dhunës verbale. Stereotipet 
dhe paragjykimet ndaj këtyre grave kontribuojnë në margjinalizimin e tyre të 
mëtejshëm.

• Disa nga të anketuarat ndanë përvojat e dhunës me bazë gjinore në vendin e 
punës ose në rrugën për në punë. Të anketuarat mendojnë se ka paragjykime 
ndaj grave që punojnë si shofere taksie ose janë kamariere. Ata ndanë tregime 
për fishkëllime, fyerje, ndjekje në rrugën për në punë, sidomos gratë që 
punojnë në ndërrime dhe kthehen në shtëpi natës, nëpër rrugët e pandriçuara 
dhe pa shumë njerëz. Për shkak të kësaj, shumica prej tyre janë të detyruar të 
përdorin taksi për t’u kthyer në shtëpi, sepse transport tjetër publik në Tetovë 
nuk ka. Nevoja për të paguar taksi është shkaktuar edhe nga frika e përdorimit 
të hapësirës publike gjatë natës. Kështu, nga njëra anë, punëdhënësit nuk 
sigurojnë financime plotësuese për transportim, dhe nga ana tjetër komuna 
nuk ndërmerr masa për nisje të transportit publik. 

• Shumica e të anketuarve thanë se gjasat për të qenë viktimë e dhunës me 
bazë gjinore në hapësirën publike nuk varen nga mosha e grave, kështu që 
edhe gratë pensionistë treguan raste të fishkëllime dhe prekjeve në hapësirat 
publike. Ajo që është karakteristikë për gratë më të reja është ekspozimi më 
i madh ndaj stigmës dhe dënimit pas dhunës, sidomos nëpërmjet komenteve 
mbi zgjedhjen e veshjes ose daljen nga shtëpia natës. Disa nga vajzat janë të 
kujdesshme se si të vishen nën presionin e mjedisit, por disa prej tyre e bëjnë 
këtë për shkak të frikës se ata do të fajësohen, edhe pse janë të vetëdijshme se 
kjo është një formë të dhunës dhe kontrollit mbi trupat e tyre.
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• Një formë e dhunës me bazë gjinore që është në rritje kohëve të fundit në mesin 
e të rinjve është ngacmimi kibernetik. Rrjetet sociale në raste të caktuara 
përdoren për komente seksiste, thashetheme, ngacmime, madje edhe ndarja 
e fotografive private nga ish-partnerët. Policia thanë se po pranonin akuza të 
tilla dhe autorët shpesh u kërcejnë dhe shantazojnë vajzat se do të publikonin 
fotot e tyre me qëllim që t’i detyrojnë të bëjnë diçka kundër vullnetit të tyre.

• Shkollat e mesme edhe nga ana e policia u identifikuan si vende të rrezikshme 
të dhunës. Policët që ishin pjesë e sondazhit thanë se rregullisht marrin masa 
parandaluese përmes patrullave të shpeshta në shkolla dhe bashkëpunimin 
me mësuesit dhe drejtorët, duke përdorur planet ekzistuese për të parandaluar 
dhunën në shkolla. Për dhunën etnike në shkolla, shumica e të anketuarve 
thanë se më shumë e reflektuan të kaluarën, dhe përplasjet në baza etnike janë 
më të rralla. Por, nga ana tjetër, dhuna në marrëdhëniet intime/ partnere të të 
rinjve është e pranishme dhe më shpesh shprehet si një kontroll i vazhdueshëm, 
kufizim i lëvizjes ose veshjes. Megjithatë, vajzat jo gjithmonë e identifikojnë ky 
lloj sjelljeje si një formë dhune.

• Përdhunimi si një nga format më ekstreme të dhunës seksuale ndaj grave është 
gjithashtu i pranishëm në Tetovë. Të gjithë bashkëbiseduesit ishin unanim 
në mendimin se përdhunimi nuk raportohet në mënyrë të mjaftueshme, në 
krahasim me krimet e tjera. Të dhënat statistikore të siguruara nga SPB Tetova 
konfirmojnë këtë, ashtu që për periudhën nga viti 2015 deri më 30.9.2018 janë 
raportuar vetëm 11 raste të përdhunimit dhe në të gjitha rastet viktimat ishin 
femra. Stigma dhe turpi me të cilat përballen viktimat, të shoqëruara me 
mosbesim në institucionet dhe frika nga abuzuesi janë arsyet pse ky krim ende 
nuk raportohet.

• Grupet e ndryshme të grave të margjinalizuara janë gjithashtu të prekshme 
ndaj dhunës me bazë gjinore. Për shkak të bazave të margjinalizimit si varfëria, 
përkatësia etnike, aftësia e kufizuar, gjendja shëndetësore, niveli i ulët i 
arsimit dhe puna seksuale, ata janë të ekspozuar ndaj formave të ndryshme 
të dhunës nga mjedisi dhe institucionet. Këto grupe të grave shpesh përballen 
me diskriminim të shumëfishtë dhe të vazhdueshëm që pamundëson qasjen 
në ushtrimin e të drejtave dhe shërbimeve nga institucionet, si dhe qasjen në 
punësim.

• Aftësia e kufizuar (fizike, mendore dhe shqisore) vetë është bazë për 
përjashtimin social, dhe problemet themelore të personave me aftësi të 
kufizuara janë aksesi në shërbimet shëndetësore, të drejtat e mbrojtjes sociale 
dhe punësimi. Përdorimi i hapësirës publike për këto gra është përkeqësuar 
sepse nuk ka infrastrukturë të duhur që lejon lëvizjen e pa shoqërim. Programet 
për mundësimin e asistentëve personalë janë të reja dhe nuk mbulojnë të gjithë 
njerëzit me aftësi të kufizuara. Të anketuarat me aftësi të kufizuara fizike dhe 
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shqisore vurën në dukje se shumë pak i përdorin hapësirat publikedhe dalin 
vetëm kur është e nevojshme, për jo për socializim.

• Gratë rome janë një grup i margjinalizuar tjetër në Tetovë. Karakteristikat e 
këtij grupi të grave janë varfëria, analfabetizmi funksional, papunësia, jetë 
pa strehë ose në banesa të improvizuara por akoma më të dukshme janë 
normat patriarkale që ato vetë i kanë pranuar dhe miratuar. Shkalla e lartë 
e margjinalizimit, përjashtimit social dhe shkallë të ulët të emancipimit, 
pasqyrohet nëpërmjet shtatzënisë se vajzat e mitura, jeta në partneritet 
jashtëmartësor që nga mosha e re, dhe varësia e plotë nga burrat e tyre dhe 
familjet e tyre të cilët absolutisht kontrollojnë jetën e tyre.

• Shumica e grave që kanë mbijetuar dhunën në familje, tashmë kanë përvojë 
me raportimin e dhunës dhe kërkimi i mbrojtjes nga institucionet dhe shumica 
prej tyre ndajnë përvoja negative me policinë kur veprojnë në rastet e tyre. 
Të anketuarat thanë se policia shpesh kërkon prova materiale të dhunës, siç 
janë shënime mjekësore dhe lëndime të dukshme. Ka raste kur policia nuk 
ka vepruar në përputhje me rrethanat, madje edhe në raste ku ka prova dhe 
lëndime të dukshme.

• Puna e seksit në Tetovë zhvillohet në një skenë të hapur (te stacioni i 
autobusëve), por edhe në kafene dhe klube, ku punonjëset e seksit punojnë 
edhe si kameriere apo vallëzuese. Edhe pse skena e mbyllur normalisht është 
më e sigurt për këto punonjës të margjinalizuara, kjo nuk është rasti me punë 
në një restorant apo klub. Në këto vende pune, vajzat shpeshherë janë përballur 
me pronarët e dhunshme të cilët, nga njëra anë nuk i paguajnë mjaft, kurse në 
anën tjetër përdorin dhunë fizike, verbale ose seksuale. Punonjëset e seksit që 
janë migrante nga vendet e afërta në Tetovë përballen edhe me paraburgimin e 
paautorizuar nga ana e pronarëve të lokaleve, konfiskimin e pasaportave, punë 
të detyruar të seksit dhe një rrezik më të madh të të gjitha formave të dhunës 
me bazë gjinore. 

• Gratë në Tetovë qartësisht identifikojnë pikat e pasigurta në qytetin dhe 
i shmangin ato. Shumë prej këtyre vendeve janë në qendrën e qytetit dhe 
varësisht nga stinës ose nga pjesa e ditës, arsyet për shmangjen e tyre janë 
ndriçimi i dobët, sasia e madhe e mbeturinave, prania e qenve të rrugës, prania 
e kazinove dhe pjesëve të izoluara që janë perceptuar si vende ku praktikohet 
puna e seksit.

• Hulumtimet kanë treguar se vendet ku gratë kanë më pak shansa për 
dhunë janë: vendin e punës me 42.7%, shkolla ose universiteti me 40.2% dhe 
sheshin në Tetovë me 35.2%. Të gjitha këto hapësira publike janë vende ku ka 
një frekuencë të lartë njerëzish ose çdo ditë takohen me njerëz që i njohin 
personalisht. Nga ana tjetër, vendet që janë identifikuar si më të rrezikshme 



103

për një sulm të mundshëm ishin: stacioni i autobusëve me përqindjen më të 
lartë të 34.7%, korridoret e ndërtesave apo ashensor me një përqindje shumë të 
lartë të 30.2% dhe kafenetë, baret apo restorantet me 18.1%.

• Në intervistat dhe fokus grupet, pothuajse të gjithë të intervistuarit ndanë 
përvojat e tyre të dhunës me bazë gjinore në hapësirat publike, përvojat 
e miqve të tyre, dhe përvojat e grave që i janë takuar në punë, dhe ndanë 
reagime të ndryshme ndaj dhunës. Kërkesa për mbrojtje institucionale në të 
gjitha këto raste është e rrallë dhe varet nga lloji i dhunës dhe nga rezultatet të 
vetë-mbrojtjes ose të mbrojtjes nga familja ose miqtë. Shumica e të anketuarve 
thanë se ata konsideroheshin raportimin në polici si instanca e fundit dhe do 
të raportonin vetëm kur nuk kanë opsione të tjera. Perceptimi i efikasitetit të 
pamjaftueshëm të policisë, frika nga dënimi dhe viktimizimi i mëtejshëm, gratë 
e shohin si pengesë kryesore për të mos raportuar dhunën. 

• Në fokus grupet dhe intervistat pranuam të dhëna për mekanizmat e ndryshëm 
të vetë-mbrojtjes që gratë përdorin për të parandaluar dhunën me bazë gjinore. 
Me aplikimin e përditshëm të këtyre mekanizmave gratë vetë i kufizojnë liritë 
e tyre personale, siç janë veshjet, koha dhe vende ku dalin, krijimi i varësia nga 
anëtarët meshkuj të familjes së tyre (t’i çojnë, t’i presin, t’i kthejnë me makinë 
natës), shkaktojnë kosto më të larta të jetesës të grave për shkak se ata janë 
të detyruar të marrin taksi dhe të jetojnë nën presion të vazhdueshëm si një 
formë e dhunës psikologjike ndaj grave.

• Mbrojtja institucionale është forma më pak e përdorur e mbrojtjes kundër 
dhunës në hapësirat publike. Ky lloj i mbrojtjes përdoret në raste më radikale 
të dhunës, zakonisht dhunës fizike që ka pasoja për trupin e viktimës. Forma të 
tjera të dhunës, sidomos mikro agresionet apo dhuna verbale dhe psikologjike 
është një dukuri e përditshme dhe ka tendencë për normalizim të tyre. Të 
anketuarat ndanë se fishkëllimët ,dhe ngacmimet e përditshme i perceptojnë si 
një pjesë integrale e kulturës urbane dhe jetës në qytet. Policia u identifikua si 
instancën e parë ku ato do të drejtohen në qoftë se përballen me dhunë, ndërsa 
format e tjera të mbrojtjes institucionale gati nuk i njohin.

VI.2. Rekomandime 

Rekomandime për përmirësimin e kornizës ligjore për parandalimin dhe 
mbrojtjen e dhunës me bazë gjinore në hapësirat publike

• Fytje e plotë e Konventës së Stambollit në legjislacionin kombëtar në përputhje 
me Planin e veprimit për zbatimin e Konventës për parandalimin dhe luftimin e 
dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje të Republikës së Maqedonisë 2018-2023;
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• Miratimi i një ligji të ri për dhunën me bazë gjinore që do të rregullojë tërësisht 
të gjitha aspektet e trajtimit duke filluar nga mbrojtja e viktimave, parandalimi 
dhe grumbullimi i të dhënave statistikore;

• Njohja e të gjitha formave të dhunës me bazë gjinore dhe njohja e nevojave të 
grupeve të margjinalizuara në ligjin për dhunën me bazë gjinore;

• Ndryshime në Ligjin për mundësi të barabarta për burrat dhe gratë me fokus 
në harmonizimin e terminologjisë, njohja e të gjitha formave të diskriminimit 
të bazuar në gjini, avancim i rregullimit të masave afirmative dhe krijimi i 
mekanizmave të kontrollit për zbatimin e ligjit;

• Ndryshime në Kodin Penal me fokus në njohjen e të gjitha formave të dhunës 
me bazë gjinore, si ngacmimi seksual, përdhunimi në martesë/ bashkësia 
jashtëmartesore, martesat e detyruara etj;

• Ndryshimet në Kodin Penal për të ripërcaktuar veprën penale të përdhunimit 
me heqjen e përdorimit të forcës si një element thelbësor i krimit, definimi i 
përdhunimitn sipas standardeve ndërkombëtare duke përfshirë përdhunimin 
në martesë/ bashkësia jashtëmartesore

• Sigurimi i kompensimit për viktimat e dhunës me bazë gjinore, duke siguruar 
fonde për këtë qëllim dhe ndryshime ligjore në Kodin e Procedurës Penale dhe 
Ligjin për kompensimin e viktimave të krimit;

• Ndryshime në ligjet dhe aktet nënligjore që rregullojnë mbrojtjen sociale me 
qëllim të futjes së shërbimeve dhe të drejtave sociale në përputhje me nevojat 
e viktimave të dhunës me bazë gjinore;

• Garantimi i barazisë gjinore në marrëdhëniet e punës duke forcuar mekanizmat 
për kontrollin dhe eliminimin e dispozitave problematike të ligjit që rregullojnë 
lejen prindërore dhe punën gjatë natës. Garantimi i së drejtës për kompensim 
financiar në rast të papunësisë për shkak të dhunës gjinore ose ngacmimit 
seksual në vendin e punës. 

Rekomandime për promovimin e mbrojtjes institucionale të dhunës me bazë 
gjinore në hapësirat publike

• Hapja e një strehimore për kujdesin e grave viktima të dhunës në Tetovë dhe 
një program për trajtimin e kundërvajtësve të dhunës;

• Promovimi i bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet policisë dhe institucioneve 
të tjera përkatëse në trajtimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore;
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• Forcimi i kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve që të ofrojnë shërbime që janë 
të ndjeshme nga pikëpamja gjinore ndaj viktimave të gjitha formave të dhunës, 
si dhe zbatimin e standardeve të Konventës së Stambollit.

• Zhvillimi i protokolleve lokale për bashkëpunim në trajtimin e rasteve të dhunës 
me bazë gjinore ndërmjet policisë, Qendrës për Punë Sociale, institucioneve 
shëndetësore, shoqatave lokale dhe institucioneve të tjera relevante;

• Forcimi i Sektorit për kontroll të brendshëm të policisë me qëllim të monitorimit 
dhe sanksionimit efektiv të mosrespektimit të standardeve profesionale në 
rastet e dhunës ndaj grave; 

• Policia në Tetovë, në bashkëpunim me Komunën e Tetovës, të kryen rregullisht 
aktivitete për ngritjen e vetëdijes dhe njohurive të qytetarëve për procedurën e 
raportimit të rasteve të dhunës kundër grave në hapësirat publike;

• Përmirësimi i sistemit për regjistrimin e akuzave penale, me përfshirjen e 
detyrueshme të seksit/ gjinisë së viktimës dhe të dyshuarit si kategori kryesore, 
në mënyrë që ato të mund të shërbejnë si burime informacioni mbi përhapjen 
e dhunës me bazë gjinore;

• Promovimi i cilësisë dhe zgjerimi i llojeve të shërbimeve të specializuara për 
gratë viktima të dhunës me bazë gjinore

• Përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet Qendrës për Punë Sociale, policisë dhe 
Gjykatës në trajtimin me gratë viktima të dhunës;

• Sigurimi i dhomave të ndara për pritje në Gjykatë me qëllim që të shmangen 
kontaktet mes të dyshuarit dhe viktimës, duke garantuar sigurinë e viktimës 
gjatë procedurave gjyqësore;

• Sigurimi i dhomave të ndara për t’u marrë në pyetje në Prokurorinë e Tetovës 
me qëllim që të garantohet siguaria dhe discresioni;

• Sigurimi i mbështetjes financiare për organizatat e specializuara në kuadër të 
shoqërisë civile që ofrojnë shërbime për gratë - viktima të dhunës;

Rekomandime për promovimin e mekanizmave lokalë për parandalimin dhe 
mbrojtjen e dhunës me bazë gjinore në hapësirat publike

• Komuna e Tetovës të zhvillojë dhe të zbatojë një Strategji për dhunën me bazë 
gjinore dhe një plan lokal të veprimit që do të mbulojë të gjitha format e dhunës.
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• Komuna e Tetovës ta zbatojë vazhdimisht Ligjin për mundësi të barabarta, të 
përpilojë dokumente strategjike lokale për të promovuar barazinë gjinore dhe të 
sigurojë buxhetin e dugur për implementim, të emërojë një zëvendës - koordinator 
për mundësi të barabarta, t’i përforcojë kapacitetet e koordinatorit dhe zëvendës-
koordinatorit për zbatimin e masave për promovimin e barazisë gjinore.

• Komisioni për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat të punojë në kuadër 
të mandatit të tij, të takohen rregullisht për të shqyrtuar të gjitha planet e 
punës dhe buxhetet e komunave dhe ndërmarrjeve publike, për të siguruar 
përfshirjen e parimit të barazisë gjinore dhe integrimit gjinor; 

• Përmirësimi i sigurisë së qytetarëve të Tetovës me zgjidhjen e problemeve siç 
janë ndriçimi i dobët, mungesa e hapësirës për parkim, mbeturinat, qentë e 
rrugës, mungesa e zonave për këmbësorët, etj;

• Komuna e Tetovës të mundësojë përfshirjen e barabartë të grave në zhvillimin 
e politikave dhe buxheteve lokale, me qëllim identifikimin e nevojave të tyre 
dhe integrimin në dokumentet strategjike lokale.

• Përfshirja e nevojave të grave dhe siguria e tyre, si një pjesë e rëndësishme e 
proceseve të miratimit të planeve urbanistike.
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