


Të nderuar,

 Një ditë dhjetori, rreth 
pesëdhjeteshtatë vjet më parë, 
një grua refuzoi të përulej përpa-
ra urdhrit të shoferit të autobusit 
publik në qytetin Mongomeri, të 
Shtetit Amerikan Federal Alabama, 
që vendin e saj t’ia lirojë një perso-
ni tjetër, vetëm sepse kishte ngjyrë 
tjetër të lëkurës. Gruaja, me em-
rin Roza Parks, konsideronte se 
ngjyra e lëkurës së saj nuk duhej 
të paraqiste pengesë për t’u ulur 
në pjesën e përparme të autobusit. 

NË VEND TË PARË

Guximi i saj dhe hapi i bërë për ta ngritur zërin kundër diskri-
minimit të njerëzve me ngjyrë dhe trajtimin e tyre si qytetarë të 
rendit të dytë, në historinë e njerëzimit do të mbahet mend si fil-
lim i fundit të diskriminimit racor. Ajo u bë simbol i lëvizjes bashkë-
kohore për të drejtat e njeriut. Që pati të drejtë, këtë e dëshmoi 
koha. Përkrah të gjitha presioneve dhe dënimeve, të cilat pasuan 
pas veprimit të saj, së shpejti në SHBA u abrogua ky lloj i ndalimit.
 Gruaja e guximshme tanimë nuk rron, por për fat të keq, 
diskriminimi akoma është prezent në botë. Nga koha e zonjës 
Parks, mbase edhe kanë ndryshuar format, pra disa lloje të dis-
kriminimit tanimë nuk ekzistojnë, por vendin e tyre vazhdimisht e 
zënë format e reja.
 Njeriu lind me ngjyrë të lëkurës të bardhë, të zezë ose të 
verdh, si mashkull ose femër dhe nuk mund ta bëjë vetë zgjedhjen. 
Por, kjo nuk duhet të jetë pengesë për realizimin e të drejtave të 
tij, ashtu sikurse nuk guxon të jetë pengesë nëse beson në: Bog, 
Allah ose Budë, nëse përcaktohet për parti me orientim të majtë 
ose të djathtë.
 Të shkruhet për diskriminimin është një gjë, por të për-
jetohet ai në jetën reale është diçka krejt tjetër. Unë, nga pozita e 
Ombudsmanit tanimë disa herë kam thënë se diskriminimi është 
dukuri që dhemb, që e çon njeriun të mendojë se pse për shkak 
të diversiteteve: siç është përkatësia në një racë tjetër, feja ose 
gjinia të trajtohen ndryshe nga të tjerët, të përçmohen, të privo-
hen nga të drejtat që u takojnë? 
 Instinkti njerëzor për dominim mbi të tjerët nuk është i 
panjohur. Këtë e kanë dëshmuar luftërat të cilat janë zhvilluar që 
nga ekzistimi i njerëzimit, e deri më sot. Në të vërtetë, edhe i fam-
shmi Xhorxh Orvel në veprën e tij: “Ferma e kafshëve” në mënyrë 
shumë të bukur, përmes personifikimit, e përshkuan instinktin e 
dominimit ose marrjen për vete të më shumë të drejtave në llogari 
të tjerëve. Është e njohur sentenca e cila thotë: “Të gjitha kafshët 
janë të barabarta, por disa janë më të barabarta nga të tjerat”. 
 Por, kaq për instinktin njerëzor. Ai ka ekzistuar dhe do 
të ekzistojë. Prandaj, këtu është shteti, shoqëria të cilat duhet 
t’i vendosin kufijtë, në mënyrë që të mos mund të cenohet din-
jiteti njerëzor, vetëm sepse dikush është i ndryshëm nga tjetri. 
Shteti është ai që i përcakton format, mekanizmat, institucionet 
për mbrojtje nga diskriminimi. Njëri nga këta institucione është 
edhe Institucioni Ombudsman.
 Statistika jonë tregon se në Republikën e Maqedonisë 
ekziston vetëdije e ulët e qytetarëve kur bëhet fjalë për diskrimin-
imin. Por kjo nuk është shenjë se Maqedonia është vend pa dis-
kriminim. Mbi të gjitha, kjo vetëm dëshmon se qytetarët nuk janë 
të vetëdijshëm për atë nëse dikush i trajton ndryshe nga tjetri mbi 
baza të ndryshme. Madje, edhe kur pritni para sportelit dikush 
fiton privilegj, për shkak se sportelistja është mike e tij, kështu 
që edhe ky mund të konsiderohet diskriminim. Ky shembull është 
vetëm një shembull provë se sa mund të jetë suptil diskriminimi, 
e që në shikim të parë është i padukshëm. 
 Lloji dhe vëllimi i diskriminimit varet nga më shumë fak-
torë, mes tjerash, edhe nga vet shoqëria, nga shkalla e zhvillimit, 
kultura, tradita, religjioni dhe nga zhvillimi i saj ekonomik. Këta janë 
treguesit se ku dhe në cilat fusha duhet të punohet në mënyrë 
që t’u ndihmohet qytetarëve. Por kjo është edhe një dëshmi se 
betejën kundër diskriminimit nuk mund ta zhvillojë vetëm Om-
budsmani. Nëse shteti dëshiron rezultate efektive, atëherë të 
gjithë faktorët e jetës shoqërore duhet të punojnë së bashku, të 
bashkëpunojnë me qëllimin e vetëm që askush, ama bash askush, 
të mos ndihet i nënçmuar, i nënvlerësuar vetëm pse dallon në 
diçka nga të tjerët.
 Gruaja nga Motgomeri dëshmoi se dinjiteti njerëzor nuk 
ka çmim. Nëse të gjithë jemi këmbëngulës sikur Roza Parks-i të 
shpresojmë se një ditë diskriminimi do të zhduket me të vërtetë 
nga shoqëria.

Ixhet Memeti

DISKRIMINIMI NË VITIN 2011
 Krahasuar me vitet paraprake, këtë 
vit raportues ishte e pranishme tendenca 
e rritjes së numrit të parashtresave të cilat 
kishin të bënin me sjelljen diskriminuese. 
Supozojmë se kjo i referohet informimit 
më të mirë të qytetarëve, në lidhje me 
këtë fenomen dhe me trajtat dhe format e 
shfaqjes së tij, si dhe me mundësitë e mbro-
jtjes jashtëgjyqësore të të drejtave, të cenu-
ara nga sjellja diskriminuese. Megjithatë, po 
ashtu, duhet të ceket se qytetarët akoma 
nuk janë të gatshëm t’i shprehin publikisht 
problemet, si dhe në mënyrë të qartë dhe 
pamëdyshje ta vënë në pah diskriminimin. 
Dukuritë e sjelljes diskriminuese janë të 
pranishme në të gjitha fushat e shoqërisë 
mirëpo, për vitin raportues, është karakter-
istike se parashtresat kanë të bëjnë me reali-
zimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës 
me bazë të diskriminimit sipas bindjes poli-
tike, përkatësisht besimit dhe diskriminimit 
mbi baza të përkatësisë etnike. 
 Gjatë veprimit sipas parashtre-
save, Avokati i Popullit, duke i shfrytëzuar 
mundësitë e tij ligjore, ua sugjeronte in-
stitucioneve ndalimin e të gjitha formave të 
diskriminimit, përfshirë edhe diskriminimin 
mbi baza etnike dhe diskriminimin mbi bind-
jen politike ose bindje tjetër. Kështu, në të 
shumtën e rasteve, ndërhyrjet e Avokatit të 
Popullit u pranuan, ndërsa për disa lëndë 
procedura u ndërpre për shkak të hapjes së 
kontestit gjyqësor nga ana e parashtruesve. 
Si shembull karakteristik i diskriminimit mbi 
bazë politike është rasti me një të punësuar 
në pushtetin lokal.
 Përkatësisht, kryetari i Komunës, 
ndaj të punësuarit në Komunë ka marrë au-

torizim, duke e konsideruar si akt për risis-
tematizim dhe të punësuarin e ka sistema-
tizuar për kryerje të punëve dhe detyrave të 
punës në organ që është në përbërje të Ko-
munës, duke e neglizhuar tërësisht faktin se 
i punësuari ka statusin e nëpunësit shtetëror 
dhe nëse duhej të risistematizohej kjo duhej 
të bëhej në një vend pune me status të 
nëpunësit shtetëror, e jo në vend pune që 
nuk e ka këtë status. Veprimi i këtillë ishte 
tërësisht në kundërshtim me mënyrën ligjore 
të sistematizimit me miratimin e aktvendimit 
përkatës për sistematizim. Menjëherë, pas 
miratimit të këtij autorizimi, kryetari i Ko-
munës i ka dorëzuar të punësuarit edhe ak-
tvendimin për dënim me para për shkak të 
shkeljes disiplinore, ndërsa më pas nuk e ka 
respektuar fare procedurën e përcaktuar për 
konstatimin e shkeljes disiplinore nga njëra 
anë, ndërsa nga ana tjetër, si shkak për mi-
ratimin e aktvendimit, është potencuar se 
i punësuari nuk ia ka dorëzuar kryetarit të 
Komunës të dhënat për gjendjen e tij pro-
nësore, me qëllim që të vërtetohet nëse ka 
qenë tatimpagues ose jo. Kërkesa e këtillë e 
kryetarit të Komunës nuk mund të jetë arsye 

për miratimin e aktvendimit për shkelje disi-
plinore edhe në rast se zbatohej procedura e 
përcaktuar.  
 Pas aktvendimit për shkelje disi-
plinore, të punësuarit menjëherë i është 
miratuar aktvendimi për shfrytëzimin e 
pjesës së ngelur të pushimit vjetor, pa u 
marrë parasysh deklarata e tij se në cilën 
periudhë dëshiron ta shfrytëzojë pushimin 
e ngelur vjetor, për shkak të obligimeve të 
tij familjare. Duke e pasur parasysh veprimin 
e këtillë të kryetarit të Komunës, ku qël-
limi i tij ka qenë evident që me procedurat 
e paligjshme dhe aktvendimet e miratuara 
në mënyrë të paligjshme, i punësuari të dis-
kriminohej për shkak të bindjes së ndryshme 
politike, Avokati i Popullit i dërgoi sugjerim 
kryetarit të Komunës për shmangien e të gji-
tha akteve të paligjshme, me të cilët ishte 
diskriminuar i punësuari. Për këtë veprim u 
njoftua edhe inspektori kompetent i punës, 
prej të cilit u kërkua shmangia e shkeljeve të 
konstatuara ndaj të drejtave të të punësu-
arit. 
 Pas sugjerimit të dërguar nga 
Avokati i Popullit dhe pas mbikëqyrjes së 
kryer inspektuese, sipas së cilës u miratua 
aktvendim për shmangien e të gjitha aktv-
endimeve të miratuara, kryetari i Komunës 
menjëherë veproi dhe miratoi aktvendim 
për shfuqizimin e autorizimit, të cilin e kon-
sideronte si akt për sistematizim. Më pas u 
miratua edhe aktvendim për shfuqizimin e 
aktvendimit me të cilin të punësuarit i ishte 
shqiptuar dënimi në para për shkelje të kryer 
disiplinore, ndërkaq sa i përket aktvendimit 
për pushimin vjetor, kryetari i Komunës nuk 
ndërmori masa sepse i punësuari e kishte 

shfrytëzuar pjesën e ngelur të pushimit vje-
tor, sipas dëshirës së kryetarit të Komunës 
dhe nuk kishte nevojë për shfuqizimin e tij. 
 Gjatë vitit të kaluar u parashtruan 
edhe parashtresa mbi bazë të shqetësimit 
psikik në vendin e punës – mobing-ut. Për 
parashtresat e këtilla veprohej edhe në fush-
ën e marrëdhënieve të punës, duke e pasur 
parasysh se parashtruesit ankoheshin se janë 
shqetësuar psikikisht sepse nuk kanë dashur 
ta pranojnë risistematizimin e vendeve të 
punës. Megjithatë, meqë mobing-u është 
një nga bazat për diskriminim u vlerësua 
se kjo dukuri duhet të gjejë vend përkatës 
edhe në këtë fushë. Në lidhje me këto par-
ashtresa, Avokati i Popullit konsideron se ko-
rniza ekzistuese ligjore (vetëm një nen i Ligjit 
për marrëdhënie pune) nuk siguron mundësi 
adekuate për hulumtimin e plotë të rasteve 
që kanë të bëjnë me mobing-un, si në pro-
cedurat para Avokatit të Popullit ashtu edhe 
në mbrojtjen eventuale gjyqësore. Prandaj, 
pa padyshim imponohet konkluzioni për 
miratimin urgjent të ligjit për mbrojtje nga 
shqetësimi psikik – mobing-u.

Diskriminimi është i pranishëm në të gjitha sferat e shoqërisë dheKonstatime:

veçanërisht mbi baza të përkatësisë etnike dhe bindjes politike. 
   Mungojnë fushatat informative-edukative për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për dukuritë 
e shfaqjes së diskriminimit në shoqërinë tonë.

parandalimin efektiv dhe mbrojtjen nga diskriminimi me implementim konsekuent të kornizës 
ligjore, dhe në veçanti të zgjidhjeve ligjore të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dis-
kriminimi. 
   Zbatimi i fushatave informative-edukative për ngritjen e vetëdijes për realizimin konsekuent 
të parimit të barazisë për të gjithë qytetarët.

Rekomandime: Ndërmarrja e masave nga të gjitha institucionet kompetente për
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Nga puna e Avokatit të Popullit



HULUMTIMI I AVOKATIT TË POPULLIT PËR PËRFAQËSIMIN GJINOR 
GRATË MË TË ARSIMUARA, POR MESHKUJT I DREJTOJNË INSTITUCIONET

 Lufta e grave për barazi në të gjitha fushat 
ndoshta është tema më e eksploatuar e të gjitha 
kohërave. Është fakt i pamohueshëm se ndër shekuj 
gratë vazhdimisht janë përpjekur të dëshmojnë se 
edhe ato, njësoj sikurse burrat, kanë të drejtë të pu-
nojnë, pastaj të paguhen për punën që bëjnë e deri 
në të drejtën për të votuar në zgjedhje dhe për të 
marrë pjesë në politikë. Kështu, janë miratuar një 
sërë konventash, me qëllim të eliminimit të diskri-
minimit gjinor, por edhe të ligjeve me qëllim të për-
faqësimit më të madh të grave në të gjitha sferat e 
jetës shoqërore.
 Kur bëjmë fjalë për gjendjen me barazinë 
gjinore në Republikën e Maqedonisë, gjatë viteve të 
fundit, janë bërë një varg punësh me qëllim të elim-
inimit të diskriminimit mbi baza gjinore.
 Përkatësisht, është miratuar Ligji i veçantë 
për barazi mes grave dhe burrave, në Kodin Zgjedhor 
është parashikuar që në listat zgjedhore 30 për qind 
e kandidatëve duhet të jenë femra, ndërsa Avokatit 
të Popullit iu besua roli i monitorimit dhe marrjes së 
masave për mbrojtjen e parimit të barazisë midis 
gjinive. Po ashtu, sipas Planit Nacional për Barazi 
midis Gjinive (2007-2012) për realizimin e qëllimit 
strategjik të emërtuar: “Të drejtat e njeriut dhe gru-
aja” institucion përgjegjës është Avokati i Popullit.
 Me qëllim të perceptimit të gjendjeve, në 
lidhje me mundësitë e barabarta të grave dhe burrave 
për punësim, ndërkaq para së gjithash me qëllim që 
të fitohet një pasqyrë për atë se sa gratë dhe burrat 
janë nëpër vende udhëheqëse, si dhe për strukturën 
arsimore të tyre, vitin e kaluar Avokati i Popullit real-
izoi një hulumtim dhe analizë vëllimore për gjendjen 
në lidhje me barazinë gjinore në organet shtetërore, 
gjykatat, pushtetin ekzekutiv, institucionet shënde-
tësore, institucionet publike, agjencitë zyrtare dhe 
institucionet arsimore. Duhet cekur se, sipas kërkesës 
së Avokatit të Popullit, përgjigje nuk dërguan të gjitha 
institucionet prandaj, në këtë hulumtim janë prezan-
tuar të dhënat e gjithsej 628 organeve, organizatave 
dhe institucioneve.

ÇKA TREGOJNË TË DHËNAT?
 Marrë në përgjithësi, të dhënat tregojnë 
se në Republikën e Maqedonisë në administratën 
shtetërore dhe lokale, numri më i madh i të punësu-
arve janë meshkuj, por prandaj, struktura arsimore 
flet se femrat, krahasuar me meshkujt, në për-
qindje më të madhe janë me arsim të kryer të lartë. 
Gjithashtu, hulumtimi tregoi se edhe më tej ekzistoj-
në të ashtuquajtura profesione tipike mashkullore, siç 
është për shembull: policia, armata, pushteti lokal, 
bujqësia, mirëpo nga ana tjetër femra ka më shumë 
në arsim dhe shëndetësi.
 Nëse bëjmë krahasimin veç e veç sipas in-
stitucioneve, të dhënat për Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë tregojnë se në shërbimet profesionale 
numri më i madh i të punësuarve janë femra, ose 
63 për qind, ndërsa 37 për qind janë meshkuj. Ato 
gjithashtu janë në numër më të madh me arsim të 
lartë 33 për qind femra, ndërsa 25 për qind meshkuj, 
si dhe se shumica janë sistematizuar nëpër vende 
udhëheqëse të punës. Ose ilustruar me përqindje kjo 
duket kështu: 55 për qind në vende udhëheqëse janë 
femra, ndërsa 45 për qind janë meshkuj.
 Situata është e ngjashme edhe në Kabinetin 
e Presidentit të Shtetit ku femrat janë të përfaqësu-
ara me 59 për qind kundrejt meshkujve përqindja 
e të cilëve është 41 për qind. Ngjashëm, sikurse 

punës tregon barazi midis femrave dhe meshkujve, 
kështu që nga 12 vende udhëheqëse, gjashtë u tako-
jnë femrave dhe gjashtë meshkujve.
 Pasqyra në shërbimet profesionale dhe sek-
retariatet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
tregon se këtu numri më i madh i të punësuarve 
(minimal) janë meshkuj 50 për qind përkundër 49 
për qind femra. Por prandaj femra ka më shumë në 
Sekretariatin e Ligjeve dhe Sekretariatin për Çështje 
Evropiane, ndërkaq numër më të madh të meshku-
jve të punësuar ka vetëm në Shërbimin për punë të 
përgjithshme dhe të përbashkëta. Gjendja e këtillë 
pasqyrohet edhe sa i përket strukturës arsimore, 
por edhe në kontekst të shpërndarjes së vendeve 
udhëheqëse të punës.
 Nga ana tjetër, ministritë (të dhënat kanë të 
bëjnë me 12 ministri), në përgjithësi tregojnë domin-
imin e meshkujve në raport me femrat, ose 76 për 
qind e meshkujve përkundër 23 për qind të femrave. 
Gjendja është e ngjashme edhe me strukturën arsi-
more, si dhe në strukturën udhëheqëse, e cila flet se 
vetëm 3 femra janë në pozicionin e zëvendësminis-
treve dhe vetëm gjashtë në vendet drejtore ose zëv-
endësdrejtore.

SI ËSHTË GJENDJA NË PUSHTETIN GJYQËSOR?
 Hulumtimi vë në pah se në gjykatat 
themelore dhe në atë Administrative, në numër më 
të madh janë femrat të cilat mbajnë toge gjyqtarësh. 
Kështu për shembull nëpër gjykatat themelore 58 për 
qind nga gjyqtarët janë të gjinisë femërore, ndërsa 
42 për qind të gjinisë mashkullore. Në Gjykatën Ad-
ministrative madje 64 për qind e gjyqtarëve janë 

femra. Gjendja është e njëjtë edhe me të punësuarit 
në administratën gjyqësore. Por prandaj, vendet ud-
hëheqëse në gjykatat themelore u takojnë meshku-
jve, ndërsa në Gjykatën Administrative femrave.
 Në gjykatat e apelit, si dhe në Gjykatën 
Supreme të Republikës së Maqedonisë domino-
jnë meshkujt, për sa u përket numrit të gjyqtarëve, 
ndërsa në administratë në numër më të madh janë 
femrat.

NË PUSHTETIN LOKAL NUMRI MË I MADH I TË 
PUNËSUARVE JANË MESHKUJ 
 Nga të dhënat e dërguara prej 67 komunave 
(nga gjithsej 85), rezulton konkluzioni se përqindja e 
meshkujve dhe femrave është thuaja se dy ndaj një, 
në dobi të meshkujve, ose në përqindje është 61 për 
qind meshkuj përkundër 38 për qind femra. Thuaja 
se identike gjendja edhe me vendet udhëheqëse të 
punës, në të cilat 66 për qind janë meshkuj, ndërsa 
33 për qind femra. Kjo reflektohet edhe mbi struk-
turën arsimore, kështu që 25% e të punësuarve janë 
meshkuj me arsim të lartë, ndërsa 19% femra.

ASNJË FEMËR REKTORE NË UNIVERSITETET 
SHTETËRORE
 Vendet udhëheqëse në institucionet e larta 
arsimore (nga fakultetet shtetërore mungojnë vetëm 
të dhënat e Universitetit Shtetëror të Tetovës), sikur 
janë rezervuar vetëm për meshkuj, duke e pasur par-
asysh të dhënën se numri më i madh i rektorëve dhe 
prorektorëve janë meshkuj. Kështu, hulumtimi dësh-
mon se në universitetet e shtetit ka vetëm dy femra 
prorektor dhe se nuk ka asnjë femër në kolltukun e 

CILAT MINISTRI JANË MASHKULLORE E 
CILAT FEMËRORE?

Hulumtimi tregoi se në Maqedoni ekzis-
ton ndarje e ministrive të ashtuquajtura tipike 
mashkullore dhe tipike femërore.

Kështu, ministritë në të cilat dominojnë 
meshkujt janë: Ministria e Punëve të Brendshme, 
Ministria e Bujqësisë, Ministria e Mbrojtjes, pastaj 
Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Transportit 
dhe Lidhjeve.

Por, prandaj femrat janë në numër më të 
madh të përfaqësuara në: Ministrinë e Arsimit, 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Punës dhe 
Politikës Sociale, si dhe në Ministrinë e Shëndetë-
sisë dhe Ministrinë e Vetadministrimit Lokal.

rektorit. Mirëpo, prandaj edhe këtu, në të vërtetë si-
kurse edhe në pjesën më të madhe të institucioneve 
tjera, numri më i madh i të punësuarve janë femra, 
edhe pse sikurse ministritë edhe fakultetet mund të 
ndahen në tipike mashkullore dhe tipike femërore. 
Në kategorinë e parë bëjnë pjesë: Fakulteti i Makin-
erisë, pastaj Fakulteti i Kulturës Fizike, Fakulteti i Artit 
Figurativ, Fakulteti i Pylltarisë dhe Fakulteti i Ndër-
timtarisë që të gjithë pranë Universitetit “Shën Cirili 
e Metodi”. Në grupin e dytë bëjnë pjesë: Fakulteti i 
Farmacisë, Fakulteti i Mjekësisë, Fakulteti  Filologjik 
dhe Fakulteti Teknik-Metalurgjik.  

MËSUESIA – PROFESION FEMËROR 
 Mësueset femra, arsimtaret dhe profesore-
shat në përgjithësi janë në numër më të madh sesa 
meshkujt, si nëpër shkolla fillore ashtu edhe në të 
mesme. Së këtejmi nëse e ilustrojmë me përqindje: 
nëpër shkollat e mesme 58 për qind janë femra ndër-
sa 42 për qind meshkuj. Ky raport është shumë më 
i madh në shkollat fillore ku 65 për qind janë femra, 
ndërsa 35 për qind meshkuj. Megjithatë, ka shkolla 
të mesme ku numri i meshkujve është më i madh 
sesa numri i femra, si për shembull ShMTK Gostivar, 
ose ShMPK “Mosha Pijade” në Tetovë. Struktura ar-
simore është identike edhe kur flasim për raportin e 
femrave kundrejt meshkujve, por prandaj struktura 
udhëheqëse në shkollat e mesme dhe fillore është 
në duart e meshkujve. Situata është e njëjtë edhe sa 
u përket vendeve të drejtorëve ku meshkujt janë në 
avantazh në raport me femrat.

INSTITUCIONET SHËNDETËSORE, AGJENCITË 
DHE NDËRMARRJET PUBLIKE 
 Në Institucionet shëndetësore të dhënat fla-
sin se në spitalet e komunave, numri i femrave është 
thuaja se dyfish më i madh sesa i meshkujve, 70 për 
qind përkundër 29 për qind. Sa i përket strukturës 
arsimore, meshkujt janë në avantazh ndaj femrave 
me vetëm një për qind kur bëhet fjalë për arsimin e 
lartë, ndërsa ata janë më të përfaqësuar në vendet 
e drejtorëve. Situata është e ngjashme edhe me spi-
talet specialistike, por aty raporti është 65 për qind 
femra dhe 34 për qind meshkuj. Këtu, dallim drastik 
ka sa i përket kolltukëve të drejtorëve. Përkatësisht, 
të dhënat flasin se në spitalet specialistike ka 11 
meshkuj në vendet e drejtorit, ndërsa vetëm dy fem-
ra e kanë këtë pozitë të lartë. Në Klinikat Universi-
tare, raporti i femrave dhe meshkujve është në favor 
të femrave, raporti i këtillë vërehet edhe sa i përket 
strukturës arsimore. Në këto institucione, marrë në 
përgjithësi, gratë janë në numër më të madh nëpër 
vendet udhëheqëse, por jo edhe kur bëhet fjalë për 
vendet e drejtorit, ku ka 22 meshkuj dhe vetëm 9 
femra.
 Sa u përket ndërmarrjeve publike (të dhënat 
kanë të bëjnë me 26 ndërmarrje publike), këtu në çdo 
aspekt meshkujt janë në përparësi - numrin e të pu-
nësuarve, arsimin e lartë si dhe vendet e drejtorëve. 
Por, prandaj të dhënat për agjencitë, komisionet dhe 
drejtoritë (të dhënat kanë të bëjnë me 25 agjenci, 
komisione dhe drejtori) flasin se kur bëhet fjalë për 
barazim sa i përket përfaqësimit gjinor. Megjithatë, 
femrat janë në përqindje më të madhe me arsim të 
lartë, ndërsa meshkujt më tepër janë të përfaqësuar 
në vendet udhëheqëse.

edhe në shtëpinë 
ligjvënëse edhe 
këtu përqindja e 
femrave me ar-
sim të lartë është 
më e lartë sesa e 
meshkujve 41 për 
qind përkundër 
33 për qind të 
meshkujve. Por 
këtu sistemati-
zimi i vendeve të 
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Jasminka Xhumhur
Ombudsman për të drejtat e
njeriut të Bosnjë e Hercegovinës

Predrag Raosavljeviq
Shef i seksionit për eliminimin e të 
gjitha formave të diskriminimit

 Zhvillimi i demokracisë së një shteti, veç 
tjerash, matet sipas shkallës së realizimit të të 
drejtave të njeriut dhe qasjes në drejtësi. Zhvillimi 
global i shoqërisë krijon vazhdimisht intervenim efi-
kas të shoqërisë, në të cilin përfshihet edhe miratimi 
i legjislacionit relevant, ndërtimi i kapaciteteve të 
institucioneve dhe vendosja e procedurave të qarta 
dhe precize. Duke e pasur parasysh shkallën e ndry-
shme të zhvillimit të shteteve, në suaza të sistemit 
të së drejtës ndërkombëtare është vendosur korniza 
ligjore e cila i përcakton standardet minimale për të 
drejtat e njeriut, e që çdo shtet duhet t’i inkorporojë 
në territorin e vet, për secilin individ.
 Sipas standardeve ndërkombëtare për të 
drejtat e njeriut, shtetet janë ata të cilët e kanë 
përgjegjësinë primare për sigurimin e të drejtave 
të njeriut për individin në kuadër të juridiksionit 
të tij, sepse shtetet janë ato të cilat i ratifikojnë 
dhe pranojnë marrëveshjet ndërkombëtare të cilat 
kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut. Kur flasim 
për përgjegjësitë, me rëndësi është të potencohet 
se kjo përgjegjësi ka të bëjë me të gjitha organet 
shtetërore, si dhe me të gjitha agjencitë të cilat 
veprojnë në emër të shtetit edhe atë në të gjitha 
nivelet. Sa i përket Bosnjë e Hercegovinës ky nivel 
ka të bëjë me atë nacional, të entitetit, kantonit dhe 
komunal.
 Globalisht ekzistojnë tri obligime kur bëhet 
fjalë për respektimin tyre, mbrojtjen dhe përm-
bushjen e normave dhe standardeve. Respektimi i 
të drejtave të njeriut do të thotë të mos pengohet 
përmbushja e tyre, ose se shteti duhet të përmbahet 
nga ndërmarrja e veprimeve me të cilat do të pen-
gohen të drejtat e njeriut.
 Ndonjëherë mungesa e mjeteve mund të 
jetë pengesë kryesore për realizimin e të drejtave të 
njeriut. Konform kësaj, disa obligime të cilat kanë të 
bëjnë me të drejtat e njeriut janë progresive, ndërsa 
të tjerat absolute. Kështu, të drejtat ekonomike-
sociale janë progresive, ndërsa e drejta e mosdis-
kriminimit është e drejtë absolute. Dallimi kryesor 
ndërmjet të drejtës progresive dhe absolute është 
fakti se qasja ndaj të drejtave progresive mund të 
planifikohet përmes një periudhe më të gjatë kohore, 
duke e pasur parasysh se për to janë të nevojshme 
mjetet dhe resurse. Gjithashtu, e drejta absolute nuk 
kërkon kurrfarë investimesh plotësuese, ndërsa kjo e 
drejtë duhet të sigurohet menjëherë, pa prolongim.

KORNIZA KUSHTETUESE DHE LIGJORE NË 
BOSNJË E HERCEGOVINË

 Bosnja dhe Hercegovina, si anëtare e 
Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Evropës, an-
gazhohet për sigurimin e të drejtave të njeriut në 
territorin e saj. Kushtetuta e Bosnjë dhe Hercego-
vinës obligon respektimin e të drejtave dhe lirive të 
njeriut të pranuara ndërkombëtarisht në nivel më të 
lartë të mundshëm. Kushtetuta, gjithashtu përcakton 
se Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave 
dhe Lirive Themelore dhe protokollet e saj në Bosnjë 
e Hercegovinë, doemos duhet “të zbatohen drejt-

NË BOSNJE E HERCEGOVINË DISKRIMINIMI ËSHTË NË RRITJE
përdrejt” dhe doemos duhet “të kenë prioritet mbi 
ligjet e tjerë”, ndërsa të drejtat themelore të njeriut 
janë cekur në paragraf të veçantë. Aneksi 1 i për-
cakton marrëveshjet shtesë për të drejtat e njeriut, 
të cilët do të aplikohen në Bosnjë e Hercegovinë, 
ndërsa në mesin e tyre janë të gjitha dokumentet e 
Kombeve të Bashkuara.  
 Domethënë, me Kushtetutën e BeH, si 
dhe me kushtetutat e entiteteve dhe kantoneve, 
përcaktohet e drejta e mbrojtjes nga diskriminimi. 
Dispozitat kundër diskriminimit përmbajnë më tepër 
ligje të cilët aplikohen në BeH edhe atë si dispozitë 
e përgjithshme me të cilën ndalohet çdo formë e 
diskriminimit mbi çfarë do qoftë baze. Dispozita të 
këtilla janë përfshirë në ligjet me të cilët rregullo-
het e drejta e arsimit, mbrojtjes shëndetësore dhe 
sociale, puna dhe punësimi, realizimi i lirive politike, 

nga diskriminimi me theks të veçantë në mundësinë 
e inkorporimit të masave pozitive (afirmative), qël-
limi i të cilave është luftimi i diskriminimit. Ligji bën 
dallim midis diskriminimit të drejtpërdrejt dhe të 
tërthortë si dhe formave tjera të diskriminimit në të 
cilat janë përcaktuar mënyrat e ndryshme të veprimit 
siç është: mobing-u, shqetësimi, ngacmimi seksual, 
viktimizimi dhe ngjashëm. Ligji, gjithashtu parashi-
kon tri forma të ndryshme të veprimit të cilët kanë 
të bëjnë me: përjashtimin, kufizimin dhe dhënien e 
privilegjeve.

ROLI I OMBUDSMANIT NË MBROJTJEN NGA 
DISKRIMINIMI

 Në sistemin e mbrojtjes të të drejtave të 
njeriut, Institucioni Ombudsman për të drejtat e nje-

→

qasja në informata, gjyqësori, të drejtat e pakicave, 
sigurimi pensional-invalidor dhe shumë të drejta 
tjera të cilat rezultojnë nga standardet ndërkombë-
tare dhe me të cilat mbindërtohen ligjet e vendit. Me 
këto dispozita bëhen përpjekje të arrihet mbrojtje 
efikase juridike dhe inkorporomi i politikës kundër 
diskriminimit thuaja se në të gjitha segmentet e sek-
torit publik. Por edhe përkrah të gjitha ligjeve dhe 
rregullave ndërkombëtare, me të cilat garantohen të 
drejtat e njeriut si dhe trajtimi i barabartë i perso-
nave, për fat të keq, në praktikë janë të shpeshta 
rastet e cenimeve, ndërsa në të shumtën bëhet fjalë 
për diskriminim të kamufluar ose të tërthortë apo 
“madje” për forma të veçanta të diskriminimit. Ky 
ishte shkaku, sidomos pas hyrjes në fuqi të Protokol-
lit 12 të Konventës Evropiane për të Drejtat dhe 
Liritë Themelore të Njeriut, të cilët diskriminimin e 
identifikojnë si shkelje të veçantë të të drejtave, në 
BeH të miratohet ligj i veçantë me të cilin do të për-
caktohet ndalimi i diskriminimit. Ligji për ndalimin e 
diskriminimit në BeH është mekanizëm për mbrojtje 

riut në Bosnjë e Hercegovinë është Institucion i pa-
varur i themeluar me qëllim që të promovojë sundim 
të mirët të së drejtës, mbrojtjen e të drejtave dhe 
lirive të personave fizikë dhe juridikë, të cilat garan-
tohen me Kushtetutën e BeH dhe me marrëveshjet 
ndërkombëtare. Baza për punën dhe funksionimin 
e Ombudsmanit të BeH janë: Aneksi lV dhe Vl të 
Marrëveshjes Kornizë të Përgjithshme për Paqe në 
Bosnjë e Hercegovinë nga data 14.12.1995. Në bazë 
të këtyre dokumenteve Institucioni filloi me punë në 
vitin 1996. Ligji për Avokatin e Popullit u miratua në 
vitin 2000, ndërsa ndryshime të tij janë bërë në vitet 
2001, 2004 dhe 2006.
 Institucioni qendror për mbrojtje nga dis-
kriminimi, në përputhje me Ligjin për ndalimin e 
diskriminimit, është Ombudsmani për të drejtat e 
njeriut në Bosnjë e Hercegovinë. Formimi i organ-
eve për luftë kundër diskriminimit është kryer me 
rekomandim të Komisionit Evropian dhe disa agjen-
cive të specializuara, si dhe nenit 20 të Direktivës 
për Zbatimin e Parimit për Mundësi të Barabarta të 
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meshkujve dhe femrave dhe çështjes së punësimit 
dhe profesioneve.
 Ombudsmani i BeH, në suaza të kompeten-
cave të tij, pranon grup të veçantë të parashtresave 
të cilat kanë të bëjnë me: diskriminimin, personat 
fizikë dhe juridikë të cilët kanë paraqitur parashtresë 
për diskriminimin, u jep informata për të drejtat 
dhe detyrat e tyre, si dhe për mundësitë e mbro-
jtjes gjyqësore, propozon hapjen e procedurës për 
meditacion, në përputhje me Ligjin për meditacion, 
mbledh dhe analizon të dhëna statistikore për rastet 
e diskriminimit, paraqet raport vjetor, ndërsa sipas 
nevojës edhe raporte të veçanta për dukuritë e dis-
kriminimit, e informon publikun me dukuritë e diskri-
minimit, me iniciativë personale zbaton hulumtim në 
fushën e diskriminimit, jep mendime dhe rekoman-
dime me qëllim të parandalimit dhe luftimit të diskri-
minimit dhe propozon zgjidhje ligjore dhe zgjidhje 
tjera pranë institucioneve kompetente të BeH. Om-
budsmani ka të drejtë të iniciojë dhe të merr pjesë 
në procedurat për mbrojtjen nga diskriminimi për 
mosrespektimin e dispozitave të ligjit, t’i jep këshilla 
pushtetit ligjvënës dhe ekzekutiv, të merr pjesë në 
ngritjen e vetëdijes për çështjet që kanë të bëjnë 
me racizmin dhe diskriminimin racor në shoqëri dhe 

t’i avancojë politikat dhe praktikat të cilat kanë për 
qëllim qasjen e barabartë.
 Ligji për ndalimin e diskriminimit përcak-
ton dispozitë me të cilën, në kuadër të Institucionit 
Ombudsman, formohet njësi e veçantë e cila punon 
vetëm me lëndët që kanë të bëjnë me diskriminimin 
eventual të ndodhur gjatë veprimit të organeve pub-
like në nivel të shtetit, entiteteve, kantoneve dhe 
Distriktin Bërçko Bosnjë e Hercegovinë, institucionet 
dhe organet komunale, si dhe nga personat juridikë 
të cilët kryejnë autorizime publike. Edhe pse në 
Ligjin për ndalimin e diskriminimit është paraparë se 
kjo njësi do ta ketë buxhetin e vet, tanimë tre vjet 
ajo financohet nga mjetet buxhetore të Institucionit 
Ombudsman. Kjo, në masë të konsiderueshme, e 
kufizon Institucionin sepse të gjitha aktivitetet në 
lidhje me diskriminimin, në të cilët merr pjesë edhe 
Ombudsmani organizohen nga subjekte tjera, siç 
janë: organizatat ndërkombëtare dhe joqeveritare.
 Ligji për ndalimin e diskriminimit ua impo-
noi obligimin të gjitha institucioneve shtetërore, en-
titeteve, kantoneve dhe organeve të Distriktit Bërçko 
Bosnjë e Hercegovinë, institucioneve komunale dhe 
personave juridikë të cilët kryejnë autorizime pub-
like, si dhe personave të tjerë juridikë dhe fizikë, që 
me kërkesë të Ombudsmanit, në afat kohor prej 30 
ditësh, t’i dërgojnë të dhënat dhe dokumentet të 
cilat ua kërkon, si dhe obligimin për të bashkëpunu-
ar me Ombudsmanin dhe të dërgojnë përgjigje me 
shkrim dhe njoftime për efektet nga rekomandimet 

e dhëna me qëllim të eliminimit të diskriminimit në 
afat të cilin e cakton Ombudsmani. Për fat të keq, 
praktika tregon se organet dhe institucionet akoma 
në masë të duhur nuk i kryejnë detyrat e tyre të 
përcaktuara me Ligjin për ndalimin e diskriminimit, 
me ç’rast Ombudsmani i BeH disa herë ka vendosur 
të paraqesë kërkesë për hapjen e procedurave për 
kundërvajtje, instrument ky i përcaktuar me ligj.
 Marrë në përgjithësi, statistika të cilën 
e mban vë në pah se nga viti në vit shtohen ras-
tet e diskriminimit, e që nga ana tjetër mbase se 
është rezultat i faktit se qytetarëve u është dhënë 
një mundësi e re me Ligjin për mbrojtjen nga dis-
kriminimi dhe tani mund t’i drejtohen këtij Institu-
cioni. Njëherësh, me ndërlikimin e marrëdhënieve 
shoqërore, sidomos ekonomike, krijohen rrethana në 
të cilat ndodh diskriminimi, siç është për shembull 
shqetësimi mobing e tjerë. 

RASTE TË DENONCUARA TË DISKRIMINIMIT

 Veprimi sipas parashtresave individu-
ale të qytetarëve paraqet formë të mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut. Në Institucionin Ombudsman 
për të Drejtat e Njeriut në vitin 2011 janë regjis-

truar gjithsej 191 parashtresa të cilat kanë të bëjnë 
me diskriminimin. Përveç lëndëve nga viti 2011 në 
këtë Njësi janë bartur 81 lëndë nga viti 2010 dhe 
një pjesë nga viti 2009, kështu që është punuar për 
gjithsej 273 lëndë. Në vitin raportues Njësia ka për-
funduar 88 lëndë të vitit 2011 dhe 40 të vitit 2010 
edhe atë me vendim për mbylljen e lëndëve në 102 
raste, në 26 raste me rekomandim ose realizim të të 
drejtave të palëve gjatë periudhës së hetimit. Doe-
mos duhet cekur se një numër i caktuar i lëndëve të 
zgjidhura, gjatë periudhës së hetimit, qoftë përmes 
ndërmjetësimit, nxitjes së zgjidhjes miqësore ose 
përmes mediacionit midis palëve në kontekst, ose 
në mënyrë që përgjegjësitë e organeve i kanë kor-
rigjuar vet veprimet e tyre, menjëherë pasi u është 
drejtuar Ombudsman. Në rastet kur hetimi ka vërtet-
uar shkeljen e së drejtës, Institucioni Ombudsman 
lëshon rekomandim me qëllim të miratimit të masave 
dhe evitimit të shkeljeve të të drejtës. Në periudhën 
raportuese në Njësinë për eliminimin e diskriminimit 
janë lëshuar 26 rekomandime.  
 Në vitin 2011 numri i parashtresave është 
rritur për 41,5% krahasuar me një vit më parë. Kjo 
ndoshta i referohet intensitetit të fushatave promo-
cionale të ndërmarra nga Institucioni dhe nga organ-
izata tjera të cilat merren me të drejtat e njeriut dhe 
luftën kundër diskriminimit. Në vitin 2009 numri më 
i madh i parashtresave ka të bëjë me diskriminimin 
mbi bazë nacionale (53), në vitin 2010 numri i këtyre 
parashtresave është ulur në (14), ndërkohë që është 

rritur numri parashtresave të cilat kanë të bëjnë me 
mobing-un (41), ndërkaq nga numri i përgjithshëm 
i parashtresave për diskriminim mbi bazë nacionale 
(43) vetëm në një numër të vogël të rasteve është 
konstatuar shkelje dhe janë dhënë rekomandime 
(4). 
 Analiza e parashtresave të pranuara në 
Njësinë për eliminimin e të gjitha formave të dis-
kriminimit, në vitin 2011 tregon se në BeH është e 
pranishme praktika e diskriminimit mbi baza nacion-
ale. Numri më i madh i parashtresave ka të bëjë me 
diskriminimin mbi baza nacionale për punësim dhe 
procedura të konkurseve, parregullsi në fushën e 
banimit, sigurimin e të drejtës së pronës dhe vep-
rimit të organeve publike.
 Në Institucionin Ombudsman gjatë vi-
tit 2011 janë evidentuar 41 lëndë të cilat kishin të 
bënin me mobing-un. Por ky numër me sa duket 
nuk e pasqyron gjendjen e vërtetë me mobing-un 
në BeH. Është fakt se ka shumë qytetarë të cilët 
sot i ekspozohen mobing-ut, por që nuk i drejtohen 
Institucionit e as nuk kërkojnë mbrojtje gjyqësore 
nga frika se po të veprojnë ashtu do të mbeten pa 
punë. Nëse bëjmë krahasim me vitin paraprak është 
evident fakti se mobing-u është në rritje, për çka 
kontribuon gjendja e vështirë ekonomike, shkalla e 
lartë e papunësisë, rregullimi i keq i  marrëdhënieve 
të tregut të punës dhe mungesa e kapaciteteve të 
inspektorateve kompetente.
 Viktimat e mobing-ut, gjithashtu u ekspozo-
hen stresit sepse mobing-u lë pasoja mbi shëndetin 
e tyre, ndërsa bashkë me parashtresën Institucioni 
shpeshherë bashkëngjit edhe mendimin e psikologut 
ose personave tjerë profesionistë, si dhe deklaratat 
e dëshmitarëve. Rrethanë lehtësuese për viktimat e 
mobing-ut është fakti se barra e dëshmimit është 
mbi shkelësin e mundshëm. Në praktikë, si shkelës 
paraqiten personat të cilët janë nëpër pozita të fu-
qishme për dallim nga viktimat, ndërkaq të cilët e 
kontestojnë ekzistimin e mobing-ut duke u thirrur në 
të drejtat e tyre të cilat rezultojnë nga akte të ndry-
shme interne.
 Diskriminimi mbi bazë gjinore është i pran-
ishëm si rezultat i mosharmonizimit të legjislacionit 
me Ligjin për barazi gjinore, që duhet të përfundonte 
brenda periudhës prej gjashtë muajsh pas miratimit 
të këtij ligji në vitin 2003. Kjo, sidomos ka të bëjë 
me Ligjin për zgjedhje të BeH sepse rezultatet zgjed-
hore të vitit 2010 tregojnë ulje të numrit të grave 
në organet ligjvënëse. Parashtresat e tjera në lidhje 
me diskriminimin mbi bazë të gjinisë kryesisht kanë 
të bëjnë me rastet e ngacmimit seksual dhe dhunës 
së bazuar në gjini, ndërkaq veçanërisht nga aspekti 
i mbrojtjes së pamjaftueshme të viktimave. Om-
budsmani konstatoi se reagimi i punëdhënësve për 
parandalimin dhe ndalimin e kësaj forme të dhunës 
edhe më tej është joefikas, por edhe se ekziston be-
sim i pamjaftueshëm ndaj viktimës gjë që në mënyrë 
plotësuese krijon viktimizim të ri. 
 Institucioni Ombudsman, konform mundë-
sive të tij do ta shqyrtojë mundësinë e formimit të 
mekanizmit të mediacionit, i cili parashikohet me dis-
pozitat e Ligjit për ndalimin e diskriminimit. Promovi-
mi i praktikave më të mira në zbatimin e standardeve 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në rastet e 
diskriminimit, me intencë të ngritjes permanente 
të nivelit të të drejtave të arritura në BeH, si dhe 
vendosjes së bashkëpunimit me shoqata profesion-
ale me qëllim të avancimit të të drejtave të njeriut, 
shkëmbimit të informatave dhe të dhënave, si dhe 
hapjes së diskutimeve për të gjitha çështjet të cilat 
janë me rëndësi për realizimin dhe avancimin e të 
drejtave të njeriut në BeH, janë pjesë e prioriteteve 
të Institucionit Ombudsman.
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DUHET NGRITUR VETËDIJA PËR DISKRIMINIM

PËRVOJA FRANCEZE PËR LUFTËN KUNDËR DISKRIMINIMIT

Nefeli Jatropulos-Mancari
Këshilltare për marrëdhënie evropiane dhe ndërkombëtare
Mbrojtëse e të Drejtave - Francë

znj. Jatropolus Mancari e para nga e majta

 Politika e mosdiskriminimit dhe ligjet që 
kanë të bëjnë me të, para pak kohësh janë të pran-
ishme në Francë. Në institucionin për mosdiskriminim 
në Francë punoj që nga themelimi i tij në vitin 2005. 
Kohë më parë, përkatësisht në vitin 2011, ky Institu-
cion u bashkua me tre institucione tjerë, të ngjashëm 
sipas ligjit, me ç’rast ai u ngrit në Institucion të Mbro-
jtësit të të Drejtave. Në Shkup erdha me qëllim që 
të marr pjesë në Tryezën e rrumbullakët e cila iu 
përkushtua diskriminimi, e që u organizua më datë 
8-shkurt nga Avokati i Popullit i Republikës së Maqe-
donisë dhe BE-së “Info Qendrës”. Kjo Tryezë e rrum-
bullakët u realizua në kuadër të Projektit “Tuining”, 
ndërsa u udhëheq nga institucionet për mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut të Spanjës dhe Francës. Gjatë 
mbajtjes së konferencës për shtyp, gazetarët më py-
etën se çfarë leksione mund të prezantojë Franca në 
lidhje me mosdiskriminimin. Në mënyrë shumë spon-
tane u përgjigja se nuk kemi ndonjë leksion të cilin 
do të mund tua japim. Franca, është ende shtet i cili 
diskriminon edhe atë mbi çdo lloj baze, madje mbi 18 
baza (kohëve të fundit është identifikuar edhe diskri-
minimi mbi baza etnike, pastaj aftësive të kufizuara 
fizike, pasuria, gjinia, mosha, orientimi seksual, feja 
etj.). Gjithsesi, tek kolegët tanë këtu, mund të sjellim 
aspekte të caktuara nga përvoja jonë, ngaqë në këtë 
fushë punojmë tanimë shtatë vjet. 
 Do të bëj një përmbledhje, ne miratuam 
Strategji të përbërë prej tre dimensioneve: pjesa e 
parë e punës bazohet në punën juridike me rastet in-
dividuale dhe çon deri në rastet më evidente të akuzi-
mit të të pandehurit? Kjo është mënyrë për t’i larguar 
personat nga kryerja e diskriminimit. Ndërkaq, ne 
duhet ta përforcojmë ligjin me qëllim që ta paran-
dalojmë diskriminimin. Mënyra e dytë është strategjia 
e komunikimit, e cila bazohet në shembuj të cilët le-
jojnë publikimin e rezultateve nga puna juridike, në 
mënyrë që ato të jenë të kuptueshme për publikun 
e gjerë dhe të punësuarit, si dhe për ofruesit e të 
mirave dhe shërbimeve tjera. Pjesa e tretë e Strateg-
jisë është parandalimi: partneritet i udhëhequr me të 
gjitha palët e mundshme, trajnimi, ngritja e vetëdijes 
publike me qëllim të trajnimit të shoqërisë dhe ofrimi 
i instrumenteve për të punësuarit me qëllim të pro-
movimit dhe implementimit të praktikave të barazisë.  
 Shprehja diskriminim - do të thotë kur për 
një situatë të njëjtë personat trajtohen në mënyra 
të ndryshme e që ndalohet në bazë të ligjit dhe/
ose përcaktimeve ndërkombëtare. Diskriminimi, në 
veçanti mund të ndodh gjatë punësimeve, karrierës, 
qasjes në trajnime, qasjes së banimit, arsimit dhe në 
përgjithësi qasjes në të mirat dhe shërbimet publike 
e private. Në direktivat evropiane, ngacmimi seksu-
al dhe abuzimi moral dhe seksual gjithashtu bëjnë 
pjesë në autorizimet tona. Diskriminimi është i drejt-
përdrejt kur bëhet qëllimshëm. Mund të jetë edhe i 
tërthortë kur masat, në dukje neutrale, e pengojnë 
personin ose grupin e personave të gëzojnë qasje të 
lirë në një shërbim ose të drejtë.
 Nëse dëshironi të evitoni diskriminim, nuk 
mjafton vetëm të thuhet se nuk është në rregull të 
ketë pabarazi të pagave ndërmjet meshkujve dhe 
femrave të cilët kanë përgatitje të njëjtë shkollore, 

përvojë të njëjtë të punës dhe kanë pozicione të 
njëjta apo se nuk është në rregull të mos punësohet 
personi i cili i ka të njëjtat kualitete profesionale por 
nuk punësohet vetëm për shkak se vjen nga një grup 
tjetër etnik ose nacional ose personit t’i refuzohet po-
zicioni vetëm për shkak se është homoseksual. Duam 
ne ose jo, punëdhënësit detyrimisht duhet të kupto-
jnë se një gjë e tillë është e paligjshme dhe se mund 
të akuzohen për diskriminim. Në Francë, Ligji kundër 
diskriminimit, u përgatit konform direktivave të BE-
së. Institucioni i parë për mosdiskriminim në Francë, 
Komisariati i Lartë për Barazi dhe Mosdiskriminim 
(HALDE), u formua si rezultat i Direktivës Racore 
BE 2000. Unë nuk e di se a do të ekzistonte një in-
stitucion i tillë nëse nuk do ta kishim këtë Direktivë. 
Pavarësisht nga kjo, ne duhet të pranojmë se Parla-
menti i Francës votoi për këtë institucion, me qëllim 
që ai të ketë kompetenca të mirëfillta në mënyrë që 
t’i realizojë me efikasitet objektivat e tij. Gjithsesi, 
Mbrojtësi u ofron ndihmë juridike parashtruesve të 
parashtresave, e formon lëndën dhe u ndihmon vik-

ile, penale ose administrative në rastet kur lënda, e 
cila përfshin diskriminimin, u është dërguar atyre, me 
iniciativë të tyre ose me kërkesë të palëve. Mbrojtësi 
i Francës, para gjykatave nacionale, ndjek mbi 80% 
të këtyre rasteve. Avokatët e Mbrojtësit, rregullisht e 
shfrytëzojnë kornizën ligjore të Gjykatës Evropiane 
për Drejtësi por edhe të Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut. Parlamenti i Maqedonisë e ka ratifi-
kuar Protokollin 12 të Konventës për të Drejtat e Nje-
riut (Franca ende nuk e ka ratifikuar këtë Protokoll 
kështu që shteti Juaj mund të na jep mësim për këtë 
çështje). Këto janë instrumente të fuqishme juridike 
të cilat mund t’i shfrytëzojnë institucionet tona, me 
qëllim që të mbështesin lëndët, por njëherësh edhe 
të kërkojnë ndryshimin e ligjit i cili përmban dispozita 
diskriminuese. 
 Jo gjithmonë të gjithë autorët e diskri-
minimit kanë ndërgjegje ose njohuri juridike se bëjnë 
diskriminim. Në shumë raste kompanitë nuk e dinë se 
nuk guxojnë ta marrin moshën si kusht për punësim, 
madje pa dhënë sqarime për shkaqet, për shembull, 
kur punësojnë inxhinierë dhe thonë se ai nuk duhet 
të jetë më shumë se 40 vjeç. Konstatimi ynë fillestar 
është se Institucioni ka bërë diskriminim (mbi bazë 
të moshës) madje që në momentin kur në internet 
e ka shpallur konkursin. Duhet ta zhvillojmë vetëdi-
jen dhe t’ia sqarojmë opinionit të gjerë se çka në të 
vërtetë paraqet diskriminimi, mbi cilat baza ndalohet 
ai, si dhe të informojmë për shembuj konkret dhe 
praktik të diskriminimit. Kjo është një nga mënyrat 
më efikase me të cilat njerëzit mund ta kuptojnë dhe 
mbase edhe ta identifikojnë diskriminimin. Të kupto-
het dhe identifikohet diskriminimi është një hap para 
paraqitjes së parashtresës me të cilën kërkojmë të 
na korrigjohet gabimi dhe të na rikthehen të drejtat. 
Pikërisht për këtë, komunikimi është faktor kyç për 
suksesin e kësaj Strategjie. Në Tryezën e rrumbul-
lakët në Shkup fitova përshtypjen se shtypi i maqe-
donas është i gatshëm të informojë për rastet e dis-
kriminimit. Ky moment padyshim paraqet përparësi 
komparative për Avokatin e Popullit dhe Komisionin 
për Mbrojtje nga Diskriminimi. Komunikimi i mirë, i 
mbështetur nga puna efikase juridike, na ndihmoi në 
rritjen e numrit të parashtresave nga 1410 në vitin 
2005 në 12 465 në vitin 2010. Kjo e imponon ekzis-
timin e mjeteve të mjaftueshme në mënyrë që të pro-
cedohen të gjitha parashtresat e pranuara.
 Aspekti i tretë i punës sonë është parandal-
imi. Shikuar në kontekstin historik, ligjor dhe finan-
ciar zhvillimi i aktivitetit juridik, në organet nacionale 
për barazi, është para ekzistimit të aktiviteteve për 
barazi. Por numri më i madh i organeve për barazi 
nacionale në Evropë-shumica prej tyre u paraprinë 
madje edhe direktivave të BE-së për mosdiskriminim-
dëshmojnë se strategjia e cila bazohet vetëm në pro-
cedurën gjyqësore nuk është e mjaftueshme. Kom-
binimi i zbatimit të ligjit dhe politikës parandaluese, 
trajnimeve dhe ngritja e vetëdijes sjellin rezultate më 
të mira. Në Francë vendosëm të formojmë seksion 
për promovimin e barazisë.
 Në disa vende anëtare të BE-së, ligji përcak-
ton që shërbimet publike dhe kompanitë të respek-
tojnë një pjesë të obligimeve në fushën e barazisë 

→

timave që t’i identifikojnë mjetet të cilat janë më 
adekuate për rastin e tyre. Mbrojtësi i mbledhë të 
gjitha informatat e nevojshme nga shërbimet publike 
dhe private, si dhe nga të punësuarit. Mund t’i dëgjo-
jë sqarimet e secilit individ, organ publikë ose privat. 
Mund të kryejë inspektim. Të gjitha këto informata, 
do t’i ndihmojnë avokatit për ta dëshmuar diskrimin-
imin dhe në fakt kjo është pjesa më e vështirë e pu-
nës. Njëkohësisht kjo paraqet përfitimin më të madh 
për Institucionin tonë sepse gjithnjë provat ruhen në 
duart e mbrojtësit dhe viktimës, avokatit ose organi-
zatës joqeveritare, të cilët këto informacione i siguro-
jnë vet. 
 Së këtejmi, pasi lënda të shqyrtohet nga 
shërbimet juridike, Mbrojtësi i të Drejtave ka fuqi ta 
informojë Prokurorin e Shtetit, nëse informatat të 
cilat i ka në dispozicion vënë në pah vepër të kryer 
penale ose kundërvajtje. Ai mund të propozojë edhe 
zgjidhje, e cila do të përfshijë ndëshkimin në para/
ose kompensimin e dëmit të shkaktuar ndaj viktimës. 
Nëse ndërmerren veprime për hetimin e rastit, për 
këtë doemos duhet të jep pëlqim Prokurori i Shtetit. 
Zgjidhja e propozuar nga Mbrojtësi, ndërkaq e pranu-
ar nga ana e viktimës, është çështje që miratohet nga 
Prokurori i Shtetit i cili ka fuqi për këtë. Qëndrimet e 
veta institucioni mund t’i paraqes para gjykatës civ-
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dhe obligimeve juridike (obligimet pozitive). Në këto 
raste, organet nacionale për barazi mund të autorizo-
hen për procesin e implementimit, si dhe monitorimin 
e harmonizimit të institucioneve relevante me këto 
obligime. Për fat të keq, në numrin më të madh të 
vendeve, aktiviteti pozitiv ndërlidhet vetëm me mje-
tet nacionale për barazi dhe iniciativat, ndërsa im-
plementimi i tyre varet nga vullneti i mirë i faktorëve 
kryesorë me qëllim që të parandalohet dukuria e dis-
kriminimit. 

Dushko Minovski
Kryetar i Komisionit për Mbrojtje nga Diskriminimi

MË SHUMË ANKESA NË FUSHËN E MARRËDHËNIEVE TË PUNËS
 Sipas Ligjit për parandalimin dhe mbro-
jtjen nga diskriminimi me të cilin u themelua 
Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi si au-
toritet qendror nacional për parandalimin nga 
diskriminimi, si dhe për afirmimin dhe promov-
imin e barazisë, mosdiskriminimit dhe toler-
ancës, kompetencat bazë të Komisionit janë: 
- të veprojë sipas parashtresave, si dhe 
të merr rekomandime dhe mendime sipas të 
njëjtave;
- të vendos bashkëpunim me organet 
kompetente për realizimin e barazisë dhe mbro-
jtjes së të drejtave të njeriut në pushtetin lokal; 
si dhe 
- të bashkëpunojë me organet përkatëse 
nacionale të shteteve tjera dhe me organizatat 
ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes nga dis-
kriminimi.
 Më datë 1 janar të vitit 2011, filloi me 
punë Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi, 
si person fizik i pavarur dhe autonom. Komisioni 
përbëhet nga 7 anëtarë, të cilët janë emëruar 
nga Kuvendi i RM-së për periudhë kohore prej 5 
vjet, me mundësi të rizgjedhjes. Kryetari i Komi-
sionit, një herë në vit paraqet raport për punën 
e Komisionit pranë Kuvendit të RM-së.
 Funksioni bazë i Komisionit për Mbrojtje 
nga Diskriminimi është veprimi sipas parashtre-
save të qytetarëve në lidhje me diskriminimin. 
Gjatë vitit të parë të funksionimit, pranë Komi-
sionit janë parashtruar rreth 60 parashtresa, 
nga të cilat sipas gjysmës tanimë është marrë 
mendimi, ndërsa aty ku Komisioni ka konstatuar 
diskriminim – edhe rekomandim për shmangien 
e shkeljes në të cilën ankohet parashtruesi i par-
ashtresës. Nga këto 28 parashtresa të përfun-
duara, Komisioni veproi sipas 12, nga të cilat 
në 5 raste ka konstatuar diskriminim, ndërsa në 
7 – nuk ka konstatuar. Sipas 16 parashtresave, 
Komisioni nuk ka vepruar, në bazë të nenit 26 
të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga 
diskriminimi. Për parashtresat e tjera, është 
në rrjedhë procedimi nga ana e Komisionit për 
Mbrojtje nga Diskriminimi.
 Sa i përket bazës së diskriminimit, në 
numrin më të madh të parashtresave, parash-
truesit cekin se janë diskriminuar mbi bazë të 
përkatësisë etnike (12 parashtresa), përkatësisë 
etnike (11 parashtresa), statusin personal dhe 
shoqëror (9 parashtresa), prejardhja sociale (6 
parashtresa) mbi baza tjera (5 parashtresa), 
moshës dhe statusit të pronës (4 parashtresa), 
gjinisë, seksit, përkatësisë së grupit të margji-
nalizuar, aftësive të kufizuara fizike dhe men-
dore dhe gjendjes familjare ose martesore (3 

parashtresa), si dhe shtetësisë, llojeve tjera të 
besimit, arsimit dhe gjendjes shëndetësore (1 
parashtresë).
 Sipas fushave në të cilat kinse është 
kryer diskriminimi, fusha më e përfaqësuar 
është ajo e punës dhe marrëdhënieve të pu-
nës (27 parashtresa), vijon jurisprudenca dhe 
administrata (8 parashtresa), arsimi, shkenca, 
sporti dhe siguria sociale (5 parashtresa), qasja 
në të mira dhe shërbime (4 parashtresa), in-
formimi publik dhe mediat (2 parashtresa), si 
dhe fusha të tjera (1 parashtresë).
 Në këtë kontekst, Komisioni për Mbro-
jtje nga Diskriminimi, siç mund të shihet nga 
kjo që u tha më lartë, ka përvojë në shqyrtimin, 
veprimin dhe vendimmarrjen thuaja sipas të gji-
tha bazave të diskriminimit. 

tresë. Paralelisht me kërkesë për përgjigje nga 
diskriminuesi i mundshëm, Komisioni i drejtohet 
të gjitha institucioneve relevante, personave 
juridikë dhe/ose individëve të cilët në çfarë do 
qoftë mënyre mund të kontribuojnë në drejtim 
të përcaktimit të saktë të gjendjes faktike. Për-
fundimisht, Komisioni, Mendimin e tij dhe Re-
komandimin eventual e paraqet në mbledhjen 
e Komisionit, pasi ta përcaktojë gjendje faktike 
përmes kryerjes së inspektimit mbi provat e par-
ashtruesit të parashtresës, përgjigjja dhe provat 
e bashkëngjitura nga ana e diskriminuesit even-
tual, si dhe nga të dhënat të cilat i ka siguruar 
përmes institucioneve, personave juridikë dhe 
fizikë të cilëve u është drejtuar.    
 Sa u përket metodave, përmes të cilave 
Komisioni arrin deri tek informacionet, të cilat i 
mundësojnë të merr Mendim të drejtë, ato nuk 
kufizohen thjeshtë vetëm në ato institucionale, 
përkatësisht përmes shkresës me shkrim të dër-
guar pranë institucioneve përkatëse, personave 
juridikë dhe fizikë, por ato përfshijnë edhe kry-
erjen e inspektimit “në vend të ngjarjes”, zhvil-
limit të bisedave me palë konkrete të përfshira, 
kryerje të inspektimit në arkiva me qëllim të 
verifikimit të ekzistimit të diskriminimit, drejtimit 
pranë inspektorateve kompetente me qëllim të 
kryerjes së inspektimeve përkatëse etj.
 Gjithsesi, duhet të theksohet edhe kom-
ponenti tjetër i rëndësishëm i KMD-së, ndërsa ky 
është bashkëpunimi me institucionet e sistemit, 
si p.sh. inspektoratet, komisionet pranë Kuven-
dit të RM-së, agjencitë, si dhe bashkëpunimi me 
Avokatin e Popullit, për të cilin mund të thuhet 
se është në nivel të lakmueshëm, gjë që është 
dëshmuar përmes disa takimeve të përbashkë-
ta, pres-konferencave dhe më tepër takimeve 
formale me interes të veprimit dhe afirmimit 
parandalues të konceptit të anti-diskriminimit.

 Në Francë, kemi bërë marrëveshje me 100 
kompanitë më të mëdha prej të cilave kërkuam që, 
një herë në vit, të na njoftojnë për instrumentet dhe 
aktivitetet të cilat zbatohen me qëllim të promovimit 
të barazisë dhe luftës kundër diskriminimit. Ministria 
jonë për shërbim publik e nënshkroi Kartën për Bara-
zi, e cila i përfshin këto shërbime. Gjithashtu, inkor-
poruam edhe program të veçantë për mosdiskrimin-
im për avokatët dhe gjyqtarët e akademive. Punuam 
me agjencitë për patundshmëri. Nënshkruam mar-

rëveshje me organizatat joqeveritare të cilat i për-
faqësojnë romët dhe romët nomadë, ndërkaq zhvil-
luam edhe fushatë me qëllim që t’i informojmë romët 
me të drejtat e tyre. Tani jemi në procesin e ngritjes 
së vetëdijes midis përfaqësuesve të pushtetit publikë 
me qëllim që ata të mos i diskriminojnë romët, kur 
bëhet fjalë për sistemin arsimor, qasjen në shërbimin 
publik etj.

 Nga aspekti i formave më të rënda të 
diskriminimit (diskriminim i shumëfishtë – dis-
kriminim i kryer disa herë, diskriminim i vazhdu-
ar – diskriminim i kryer për një periudhë kohore 
më të gjatë, ose diskriminim i cili me pasojat e 
tij e godit personin e diskriminuar), Komisioni 
në punën e tij nuk ka konstatuar rast të tillë, 
edhe pse ka parashtresa, në të cilat ceken disa 
nga këto forma më të rënda të diskriminimit. 
 Edhe pse deri më tani nuk është kon-
statuar diskriminim më i rëndë, Komisioni ka 
vepruar sipas parashtresave në të cilat janë 
cekur llojet e këtilla. Veprimi sipas këtyre ras-
teve është identik sikurse gjatë rasteve të kinse 
diskriminimit “të zakonshëm”. Kjo nënkupton se 
Komisioni ka afat prej 15 ditësh, nga dita e pra-
nimit të parashtresës, të bëjë inspektim nëse 
ka dyshim më të vogël për ekzistim të mund-
shëm të diskriminimit. Nëse ky dyshim ekziston, 
Komisioni fillon me veprim sipas parashtresës 
konkrete, me atë që i drejtohet diskriminuesit 
eventual në mënyrë që i njëjti të prononcohet 
në lidhje me të dhënat e paraqitura në parash-
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Cili ishte motivi për ta bërë regjinë e kësaj 
shfaqje?

 Të përcillet mesazhi, i rëndësishëm dhe 
domethënës për ndërtimin e një shoqërie më të 
mirë. Të kontribuojmë në ngritjen e ndërgjegjes së 
qytetarëve të të gjitha moshave në lidhje me diskri-
minimin si problem i të sotmes, si dhe për Avokatin 
e Popullit si Institucion i cili mund të ndihmojë në 
mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Njëkohësisht, 
të kemi kujdes me veprimet e tona, të cilat ndon-
jëherë pavetëdijshëm bëjnë diskriminim, por edhe të 
dimë se si të mbrohemi. Nga ana tjetër, edhe kolegët 
e mi nga ART MEDIA tanimë dy vjet po punojmë në 
temën e të drejtave të njeriut përmes projekteve të 
ndryshëm. Kjo është një temë e cila personalisht mua 
më inspiron pa masë, kështu që përveç shfaqjes: 
“Të njëjtë në mënyrë të ndryshme” ne e realizuam 
edhe shfaqjen: “Qyteti i pa/dukshëm”, e cila u luajt 
në autobusin nr. 19, ndërsa për nga tema ajo e vë 
në pah multikulturën e qytetit tonë. Po ashtu, në 
bashkëpunim me UNICEF-in, gjatë dy viteve të fundit 
punuam në Projektin: “Drejtësi për fëmijët”. Konsid-
erojmë se kultura dhe arti janë veglat më të mira për 
të vënë në dukje një problem të caktuar. Në teatër 
publiku këndellet/ndërgjegjësohet gjatë kohës së 
shfaqjes. 

Derisa punonit në përpilimin e tekstit sa men-
donit për diskriminimin dhe pasojat e tij mbi 
njeriun?

 Mendoja shumë dhe akoma mendoj, si in-
divid provoj të çrrënjosë disa barriera dhe kode të 
gabuara në kokat tona. Gjatë përgatitjes së shfaqjes 
i kujtova momentet kur unë pavetëdije kam bërë dis-
kriminim, por gjithashtu edhe kur më kanë diskrim-
inuar mua. Shikoni, çdonjëri prej nesh ka përjetuar 
ndonjë situatë të ngjashme, për këtë jam e bindur. 
Por, është me rëndësi të dish ta identifikosh, të dish 
të kërkosh falje dhe ta ndryshosh pikëpamjen tënde. 

Si reagon publiku gjatë shfaqjes? A mendoni 
se ajo është mjaft intriguese për t’i çuar të 
mendojnë për diskriminimin, por edhe për vep-
rimet e tyre në të cilat mund identifikohet ajo 
që autori i tekstit Venko Andonovski e shkruan 
për këtë dukuri?
 Publiku reagon çiltër dhe saktë. Është in-
teresante se gjatë shfaqjes humori i tyre ndryshon, 
ashtu siç radhiten skenat. Skenat, të cilat i kemi 
në këtë shfaqje, janë aq të vërteta saqë thjeshtë 
shkaktojnë dhimbje. Venko Andonovski shkroi tekst 

të jashtëzakonshëm, i cili në mënyrë të përpiktë e 
përcjellë mesazhin, ai krijoi figura të cilat identifiko-
hen lehtë dhe situata të cilat na ndodhin. Unë akoma 
nuk mund të dal nga teksti, përkatësisht shfaqja dhe 
të ndërpres të luftoj kundër diskriminimit. Si artiste 
gjithmonë kam synuar ta përcjell mesazhin kështu 
që, përmes veprave të mia, këtë do ta bëjë edhe më 
tutje.

Cila është jehona e spektatorëve, a ka inter-
esim për ta parë këtë shfaqje të pazakontë që 
ka për temë diskriminimin?

 Jehona është e madhe, një numër i madh 
i publikut, që ishte prezent në premierën e Tea-

trit Shqiptarë, janë lajmëruar në teatër të pyesin 
se kur do të luhet sërish kjo shfaqje. Shfaqja luhet 
në sezonin e dytë. Vitin e kaluar e vumë në skenë 
në gjuhën maqedonase në Teatrin e Dramës dhe ja 
tani kemi vazhdimin e shfaqjes me gjashtë shfaqje 
në gjuhën maqedonase dhe po aq në gjuhën sh-
qipe. Deri më tani shfaqja është luajtur në 7 qytete 
të Maqedonisë, ndërsa këtë vit do të ketë edhe 8 
shfaqje nëpër Maqedoni dhe 4 në Shkup. Kështu që, 
ajo e ka jetën e saj prej 26 shfaqjeve dhe sinqerisht 
shpresoj se do të jetojë edhe për një kohë të gjatë. 
Gjithsesi, për cilësinë e shfaqjes merita u takon ak-
torëve në të dy versionet e shfaqjes “Të njëjtë në 
mënyrë të ndryshme”: Armenis Nokshiq Jovanovski, 
Sasho Kocev, Ziba Radoniq, Besford Idrizi, Kalina 
Naumovska, Adem Karaga, Nina Gaçiq-Dean, Emine 
Kadriu, Emra Kurtishova dhe Blerim Dardhishta, si 
dhe Emil Petrovit për dizajnin.

Si qytetare, por edhe si regjisore, a jeni nde-
shur ndonjëherë me diskriminimin?

 Po, madje shumë herë. Para disa ditësh 
në jetën time private më ndodhi një ngjarje ku një 
grua diskriminonte një popull të tërë. Kërkova t’i shp-
jegoja, ishte e vështirë, prandaj thjesht e ftova në 
shfaqjen e ardhshme.

PËRMES SHFAQJES: “TË NJËJTË NË MËNYRË TË NDRYSHME”
PËRCJELLIM MESAZHIN PËR NDËRTIMIN E NJË SHOQËRIE MË TË MIRË

Intervistë:
Natasha Popllavska,
regjisore

Tirazhi: 250
Shtypi:Mbështetet nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës
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