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Pёrmbledhje_

Procesi i demokratizimit të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut shtron në mënyrë të 

pashmangshme çështjen e forcimit të përfaqësimit 

të grave parlamentare në vend tonë. Ky avancim po 

ndodh gradualisht, kryesisht përmes ndryshimeve 

të shumta në legjislacion dhe veprimin e grave 

politikane të mbështetur nga organizatat e shoqërisë 

civile. Qëllimi i analizës është të sigurojë një kornizë 

për këtë zhvillim, për të prezantuar në mënyrë 

sasiore dhe cilësore përfaqësimin e grave në të 

gjitha përbërjet parlamentare nga viti 1990 deri në 

vitin 2020, si dhe të sigurojë udhëzime për forcimin 

e tij. 

Përfaqësimi i grave në dhomat ligjvënëse në botë

Prania e grave në parlamentet është kryesisht një 

çështje që lidhet me zhvillimin e vlerave demokratike 

dhe të drejtave të njeriut në vend. Gjatë viteve të 

fundit, është vërejtur një rritje e përqindjes së grave 

deputete në të gjithë botën, në përgjithësi, gjë që 

i atribuohet kryesisht rritjes së aksesit në arsim, 

zhvillimit ekonomik dhe strukturor të vendeve dhe 

ndryshimit të vlerave shoqërore. Në nivel botëror 

botën, Ruanda ka përqindjen më të lartë të grave 

deputete (61%), më pas vijon Kuba dhe Bolivia (53%). 

Në Parlamentin Evropian, gratë përbëjnë 39.5% të 

vendeve të deputetëve. 

Zhvillimi i përfaqësimit politik të grave në 

Maqedoni deri në vitin 1990

Pjesëmarrja e grave në jetën politike të Maqedonisë 

ka qenë prej kohësh anonime. Dokumentet e para 

të shkruara që pohojnë pjesëmarrjen e grave janë të 

periudhës Bogomile (shek. 10). Përfshirje më serioze 

e grave në sferën politike u vërejt me formimin e 

Partisë Komuniste të Jugosllavisë (PKJ, 1919) dhe 

lëvizja e parë feministe, Fronti i Grave Antifashiste 

(FAG, 1942). Në vitin 1946, gratë e Maqedonisë 

së Veriut, kanë fituar të drejtën të votojnë dhe 

të zgjidhen në zgjedhjet politike. Megjithatë, 

gratë mbetën nën hijen politike të burrave dhe 

përgjithësisht ishin të përjashtuara nga proceset e 

vendimmarrjes.

Përfaqësimi i grave në përbërjet parlamentare nga 

viti 1990 deri në vitin 2020

Në tre zgjedhjet e para shumë partiake në vend, 

në vitin 1990, 1994 dhe 1998, përfaqësimi i grave 

në Parlament ishte ndërmjet 3 dhe 8%. Me këtë 

vendosje të përbërjes parlamentare, zëri i grave 

ka ngelur jashtë Parlamentit. Kjo pjesëmarrje e 

ulët është kryesisht për shkak të numrit të vogël të 

kandidateve të propozuara nga partitë politike në 

listat për zgjedhjen e deputetëve. 



Ky problem është adresuar me disa rregullativa 

dhe ndryshime ligjore. Kështu, në vitin 2002 me 

Ligjin për zgjedhjen e deputetëve vendoset kuotë 

me pjesëmarrje prej të paktën 30% të gjinisë më 

pak të përfaqësuar në listat e kandidatëve për 

zgjedhjen e deputetëve. Kuadri ligjor u adaptua më 

vonë me ndryshimet e vitit 2006 në Kodin Zgjedhor, 

me çka parashihej dispozitë me të cilën në listën e 

kandidatëve të paraqitur për zgjedhjen e deputetëve, 

në çdo tre vende, një vend t'i takojë gjinisë më pak 

të përfaqësuar. Kodi Zgjedhor u ndryshua edhe 

në vitin 2014, kur sipas ndryshimeve, nëse një 

gruas deputete, e zgjedhur nga lista e kandidatëve 

i ndërpritet mandati, ajo do të zëvendësohet nga 

kandidatja tjetër nga lista - grua dhe në vitin 2015, 

kur kuota për përfaqësimin e grave në listat e 

kandidatëve është rritur në 40%.

   

Vendosja e këtyre rregullativave ligjore, ishin pasojë 

e vullnetit të dobët (jo ekzistues) të partive politike 

për të përfshirë gratë në përbërjet parlamentare. 

Ndryshime të tilla në kornizën normative kanë 

rezultuar me rritjen e numrit të deputetëve në 

Kuvend. Përqindja e grave deputete të zgjedhura në 

përbërjen parlamentare nga viti 2002 është 18%, 

ndërsa në përbërjet parlamentare në vijim, janë 

zgjedhur nga 31 deri në 33% gra deputete. 

Deputetet në trupat punues të Kuvendit

Deputetet në komisionet parlamentare e fokusojnë 

fuqinë e tyre vendimmarrëse në fushat e përcaktuara 

si "të buta", përkatësisht në komisionet që mbulojnë 

arsimin, kulturën dhe politikën sociale. Saktësisht 

këto komisione janë vazhdimisht me përqindjen 

më të lartë të grave deputete, anëtare të këtyre 

komisioneve. Si pasojë, mungesa e grave nga 

komisionet që vendosin në fushat e mbrojtjes, 

sigurisë, tregtisë dhe ekonomisë nënkupton një 

fuqi të zvogëluar për të vepruar në këto fusha, që 

do të thotë se vendimet merren nga kolegët e tyre 

meshkuj. 

Klubi i Deputeteve - grup mbipartiak për 

mbështetjen e grave deputete dhe avancimin e 

barazisë gjinore 

Përveç rritjes së numrit të grave deputete, në drejtim 

të avancimit të ndikimit të tyre në të gjitha fushat e 

veprimit parlamentar, kontribuon edhe bashkëpunimi 

i tyre mbipartiak. Ky veprim i deputeteve është 

kanalizuar veçanërisht përmes Klubit të Deputetëve 

i formuar në vitin 2003. Klubi i deputeteve është 

grup joformal në Kuvend në të cilin bëjnë pjesë të 

gjitha deputetet, pavarësisht se cilit opsion politik 

i përkasin. Qëllimi i ekzistimit të Klubit është të 

promovojë pozicionin e grave dhe të krijojë mundësi 

të barabarta për gratë dhe burrat në vend.

Aktiviteti i deputeteve në foltoren parlamentare

Duke marrë parasysh proporcionin e grave dhe 

burrave në përbërjet parlamentare, aktiviteti mesatar 

i grave deputete në foltoren parlamentare është i 

njëjtë, në disa periudha dhe më i lartë, në krahasim 

me kolegët burra. Për më tepër, fakti që maksimumi 

5 deputetë janë ndër 15 deputetët më aktivë në 

Kuvend në tre vitet e fundit, tregon se shumica e 

deputeteve janë aktive në diskutimet, përkatësisht që 

shumica e fjalimeve nuk janë të përqendruara vetëm 

në disa prej tyre. 
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(Pa) varësia e grave deputete në marrjen e 

vendimeve politike

Pavarësia e grave deputete i nënshtrohet presionit 

të partisë në fusha të caktuara, diçka ndaj të cilës 

gratë deputete nuk janë imune. I tillë është rasti me 

miratimin e Ligjit për ndërprerjen e shtatzënisë në 

vitin 2013, kur në kushte të një konformizmi të fortë 

ndër-partiak, bashkëpunimi mbipartiak i deputeteve 

u bllokua, ndërsa mendimet e tyre individuale nuk 

kishin shumë ndikim mbi vendimin e partisë. 

Rekomandime

Kuadri i favorshëm ligjor është një pozicion solid 

për promovimin e përfaqësimit të grave në Kuvend, 

por megjithatë nevojiten përpjekje shtesë të cilat 

do të mbështesin rregullativën siç janë: a) Rritja 

e demokratizimit të partive politike, me theks të 

veçantë mbi sensibilizimin gjinor dhe përfshirjen 

e grave në pozitat udhëheqëse, do të kontribuojë 

ndjeshëm në forcimin e përfaqësimit të grave 

në parlament; b) Përfaqësim më i madh i grave 

në strukturat udhëheqëse të trupave punues 

(komisionet), si dhe anëtarësimi në komisionet e 

fushave "e vështira" mbrojtje, siguri, tregti, ekonomi; 

c) Forcimi dhe avancimi i kapaciteteve të grave 

politikane, si dhe grave / vajzave aktive në forumet 

rinore të partive politike; d) Rritja e numrit të 

deputeteve në Kuvend deri në 50%; 
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Hyrje_

"Njё herё nё kabinet duhej tё diskutonim pёr 
gjetjen e njё zgjidhjeje pёr sulmet ndaj grave 
natёn, tё cilat ishin shumё tё zakonshme nё atё 
kohё. Njё ministёr (anёtar i njё partie ekstreme 
fetare) sugjeroi orё policore - gratё duhet tё 
qёndrojnё nё shtёpi natёn. Thashё: Por burrat 
janё ata qё sulmojnё gratё. Nёse vendosim 
orё policore, burrat duhet tё qёndrojnё nё 
shtёpi, jo gratё." 

Golda Maer, Kryeministre	e	Izraelit	nga	viti	

1969	deri	nё	vitin	1974. 	

Nevoja për të promovuar pozicionin e grave në shoqëri 

dhe ngritjen e tyre profesionale mbi nivelin e shtëpisë 

dhe familjes filloi të shfaqet fillimisht përmes formave 

të ndryshme të aktivizmit dhe lobimit. Këto lëvizje të 

shpeshta njoftuan se gjysma e popullsisë së botës, 

e cila deri atëherë ishte privuar nga pjesëmarrja në 

jetën politike, ishte e vendosur që të merrej aktivisht 

në rendin shoqëror dhe të gjitha rregullat e tij të 

ndërveprimit. Përfshirja e grave në vendimmarrjet 

politike do t'u mundësonte të kërkojnë të 

drejtat e tyre në mënyrë institucionale, përmes 

përfaqësueseve të tyre në dhomën ligjvënëse, dhe të 

vendosin për çështje nga të cilat preken në mënyrë 

të barabartë sikurse burrat. Sot, në 50 vende të 

botës, gratë përfaqësohen në dhomat ligjvënëse me 

më shumë se 30%, ndër të cilat është edhe vendi 

jonë. Nga ana tjetër, në 26 vende përqindja e grave 

në dhomat ligjvënëse është nën 10%, nga të cilat në 

7 ka vetëm nga një ose asnjë grua deputete.²      

Me demokratizimin e sistemit të saj politik, korniza 

normative e Republikës së Maqedonisë së Veriut 

nga viti 1991 deri sot po ndryshon vazhdimisht në 

drejtim të avancimit të të drejtat politike të grave. 

U miratuan edhe ndryshime të dispozitave ligjore 

me të cilat promovohet barazia e grave me burrat, 

ndërsa me zgjidhje të caktuara u imponuan rregulla 

diskriminuese - pozitive për avancimin e pozitës 

dhe statusin e gruas në shoqëri. Këto ndryshime 

normative kanë rezultuar me zhvillim gradual, por të 

qëndrueshëm dhe rritje të përfaqësimit të grave në 

Parlament.   

1  Paxton P., Hughes M. Women, politics and power, a global perspective; SAGE Publications, INC. 2013
2  Inter-parliamentary Union, Women in national parliaments, Në dispozicion në: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 

(Qasur më: 15.06.2020)
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I. Pёrfaqёsimi i grave nё 
dhomat ligjvёnёse nё botё _

Prania e grave në parlamentet është kryesisht 

një çështje që lidhet me zhvillimin e vlerave 

demokratike dhe të drejtave të njeriut në një vend. 

Në nivel ndërkombëtar, të drejtat dhe mundësitë 

e barabarta të grave që të marrin pjesë në 

vendimmarrje garantohen përmes disa konventave 

dhe institucioneve. Të miratuar në kuadër të OKB-

së, më të rëndësishmet janë Konventa për të drejtat 

politike të gruas (viti 1952) dhe Konventa për të 

drejtat e Gruas (CEDAW, 1979). Këto dokumente 

deklarojnë se grave duhet t'u jepet e drejta e votës pa 

diskriminim dhe se ato kanë të drejtë të kandidojnë 

për funksionet publike dhe politike nën të njëjtat 

rregulla si burrat. Duke nënshkruar konventat, shtetet 

marrin përsipër të ndërmarrin masa të caktuara që 

do t'i japin fund diskriminimit ndaj grave. 

Vitet e fundit, përqindja e grave deputete në të gjithë 

botën në përgjithësi shënon rritje. Tendenca në rritje 

i atribuohet disa faktorëve socio-ekonomik dhe 

politik. Qasja e shtuar në arsim, zhvillimi ekonomik 

dhe strukturor i shteteve, si dhe ndryshimi i vlerave 

shoqërore kontribuojnë shumë në rritjen e aksesit 

të grave në institucionet politike. Pavarësisht rritjes, 

përqindja e grave në parlament ndryshon në mënyrë 

të konsiderueshme nga një vend në tjetrin dhe është 

aq i vogël sa të konsiderohet se gratë nuk janë ende 

të përfaqësuara në numër të mjaftueshëm. Në të 

gjithë botën, Ruanda ka përqindjen më të lartë të grave 

deputete (61.3%). Vijon Kuba me 53.2% dhe Bolivia me 

53.1% gra në parlament. Përqindja e grave deputete 

gjithashtu ndryshon ndjeshëm midis vendeve anëtare 

të Bashkimit Evropian. Vendet me përqindjen më të 

lartë të grave deputete në Bashkimin Evropian janë 

Suedia dhe Finlanda, me 47% të grave në parlament, 

pas tyre vijojnë Belgjika dhe Spanja me 40% gra. Një 

numër i konsiderueshëm i grave janë të pranishme 

në parlamentet e Austrisë (37%), Danimarkës dhe 

Portugalisë (36%) dhe Italisë (35%). Nga ana tjetër, 

Hungaria (13%), Malta (15%), Qipro dhe Greqia (18%) 

janë vendet e Bashkimit Evropian me përqindjen më 

të ulët të grave deputete. ³   Gratë përbëjnë 39.5% 4  të 

vendeve të deputetëve në Parlamentin Evropian, që 

është një rritje e konsiderueshme nga zgjedhjet e para 

parlamentare, kur u zgjodhën vetëm 15.5% gra. 

3  Inter-parliamentary Union, Monthly ranking of women in Parliaments, Në dispozicion në: https://data.ipu.org/women-
ranking?month=5&year=2020 (Qasur më: 10.06.2020).

4 European Parliament, At a Glance: Women in Parliaments, E qashme në: https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/ATAG/2020/646189/EPRS_ATA(2020)646189_EN.pdf (Qasur më: 10.06.2020).
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II. II. Zhvillimi i 
pёrfaqёsimit politik tё 
grave nё Maqedoni deri 
nё vitin 1990 _

Pjesëmarrja e grave në jetën politike të Maqedonisë 

ka qenë prej kohësh anonime. Dokumentet e para 

të shkruara në të cilat pohohet pjesëmarrja e 

femrës janë në periudhën Bogomile (shek. 10) dhe 

të dhënat për pjesëmarrjen e gruas në rezistencën 

antifudale. Në vitin 1636, gjenden të dhënat e para 

të shkruara në dokumentet turke në lidhje me gruan 

''ajdute''.5  Gjatë kohës së Organizatës Revolucionare 

Maqedonase (1893), gratë formuan qarqet dhe 

shoqëritë e tyre të fshehta revolucionare.6    

Gratë në Mbretërinë e SKS-së nuk marrin asnjë të 

drejtë politike, ndërsa në Maqedoni hyn në fuqi Kodi 

i vjetër civil i Serbisë i vitit 1844, i cili i barazon ato 

me "të miturit dhe njerëzit me të meta mendore".7  

Përfshirje më serioze e grave në sferën politike 

u vërejt me formimin e Partisë Komuniste të 

Jugosllavisë (PKJ) në vitin 1919.8  Lëvizja e parë 

feministe në Maqedoni, Fronti i Grave Antifashiste 

(FGA) u formua në vitin 1942. Përmes rrjetit të FGA-

së, gratë ishin gjithashtu të përfaqësuara në punën 

e organeve të pushtetit popullor. Zgjedhja e grave, 

megjithatë, nuk ka nënkuptuar konfirmim zyrtar të 

së drejtës së tyre për t'u zgjedhur, por thjesht rritje e 

besimit tek gratë këshilltare.9  Megjithatë, përkundër 

të gjitha sukseseve, përfshirja e grave mbetet prapa 

kushteve objektive. Në Slloveni, nga anëtarësia e 

përgjithshme partiake e PKJ-së, vetëm 10% ishin 

gra, në Mal të Zi 6%, në Kroaci 4% dhe në Maqedoni 

10%.¹0    

 

Në Mbledhjen e Parë të Kuvendit Antifashist për 

Çlirimin Kombëtar të Maqedonisë - KAÇKM (2 

gusht 1944), populli maqedonas për herë të parë 

fitoi të drejtën për shtetësi dhe zhvillim të pavarur 

kombëtar dhe kulturor. Manifesti i Mbledhjes së Parë 

të KAÇKM-së, vlerëson lartë pjesëmarrjen e grave 

në Luftën Nacionalçlirimtare dhe Revolucionin dhe 

kërkon prej tyre pjesëmarrje edhe më të angazhuar 

dhe më masive në njësitë ushtarake të LNÇ -së dhe 

APM-së, si dhe në komunitet.¹¹ Në Parlamentin e 

parë të popullit maqedonas dhe kombësive, i cili 

përbëhej nga 122 përfaqësues të popullit, u zgjodhën 

6 gra, ndërsa në Presidiumin e KAÇKM-së, i cili 

kryente funksionin e qeverisë së përkohshme, 2 

gra.¹²  Me formimin e FGA-së, në organizatë masive 

politike, gratë dhe përmes saj, në bazë të një sistemi 

delegatësh, përfaqësoheshin në organet e pushtetit 

popullor.¹³   

Kushtetutat e vitit 1946, 1963 dhe 1974 promovojnë 

barazinë e përgjithshme të dy gjinive. Në vitin 1946, 

gratë e Maqedonisë, kanë fituar të drejtën të votojnë 

dhe të zgjidhen në zgjedhjet politike. Megjithatë edhe 

5  Veskoviq-Vangeli V. Gruaja në luftërat çlirimtare të Maqedonisë (1893 - 1945), Kultura, Shkup, 1990.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Veskovic-Vangeli, V. dhe Jovanoviq, M. Dokumente mbi pjesëmarrjen e grave nga Maqedonia në Luftën Popullore Çlirimtare 

dhe Revolucionin (1941 - 1945); Instituti i Historisë Kombëtare (Konferenca për Aktivitetin Social të Grave në Maqedoni), Shkup, 
1976.

9 Veskoviq - Vangeli V. Gruaja në revolucionin e Maqedonisë (1941 - 1945), Instituti i Historisë Kombëtare, Shkup, 1982.
10 Tomshiç V.. Gruaja dhe shoqëria; Mislla, Shkup, 1987.
¹¹ Veskoviq - Vangeli V. Gruaja në revolucionin e Maqedonisë (1941 - 1945), Instituti i Historisë Kombëtare, Shkup, 1982.
¹²   Veskoviq-Vangeli, V. dhe Jovanoviq, M. Dokumente mbi pjesëmarrjen e grave nga Maqedonia në Luftën Popullore Çlirimtare dhe 
Revolucionin (1941 - 1945); Instituti i Historisë Kombëtare (Konferenca për Aktivitetin Social të Grave në Maqedoni), Shkup, 1976. 
¹³   Veskoviq - Vangeli V. Gruaja në revolucionin e Maqedonisë (1941 - 1945), Instituti i Historisë Kombëtare, Shkup, 1982
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Pushteti legjislativ, i cili shpalli referendumin, u 

zgjodh një vit më parë, në vitin 1990, në zgjedhjet 

e para parlamentare shumë partiake. Në këto 

zgjedhje, qytetarët zgjodhën 120 deputetë, nga të 

cilët vetëm 5 ishin gra (4% e numrit të përgjithshëm 

të deputetëve). Ky numër i vogël i deputeteve 

tregon se gratë përfaqësoheshin në mënyrë të 

parëndësishme nga akti zyrtar i kushtetutshmërisë 

së shtetit, miratimi i Deklaratës së Pranimit të 

rezultateve të referendumit dhe Deklaratës së 

Pavarësisë. (Grafiku 1)

 

Edhe më dëshpërues është fakti që numri i grave 

deputete në Parlamentin e dytë shumë partiak 

të Republikës së Maqedonisë në vitin 1994 u 

zvogëlua për një, përkatësisht, ka pasur 4 deputete 

gra (3% e numrit të përgjithshëm të deputetëve të 

zgjedhur). Në zgjedhjet parlamentare të vitit 1998, 

numri i grave deputete u rrit në mënyrë simbolike, 

përkatësisht numri i tyre ishte 9 (8% e numrit të 

përgjithshëm të deputetëve të zgjedhur).¹7  Prandaj, 

mund të konkludohet se tre zgjedhjet e para shumë 

Gratë deputete në tre përbërjet e para parlamentare 

shume partiake 

Ngjarjet që ndryshuan hartën politike të Evropës 

gjithashtu rezultuan në ndryshime në sistemin 

politik, të cilat sollën trende dhe përparësi të reja dhe 

ngritën pyetjen për pozicionin e grave në rrjedhat e 

reja shoqërore. Gratë kanë qenë pjesëmarrëse aktive 

në të gjitha ndryshimet kryesore botërore, por ato 

ndryshime kanë pasur pak efekt në pozicionin e tyre 

shoqëror.¹6 jo situatë u reflektua edhe në Maqedoni. 

Kështu që, përkundër përpjekjeve të mëdha, punës 

dhe intelektit që gratë investuan gjatë konstituimit 

të shtetit, në përbërjet e para parlamentare shumë 

partiake, numri i grave ka qenë shumë i vogël.  

 

Në referendumin e mbajtur më 8 shtator 1991, 

qytetarët morën vendimin për pavarësinë e 

Republikës së Maqedonisë nga RSF e Jugosllavisë. 

Kështu filloi ndërtimi i shtetësisë së Republikës 

së Maqedonisë, ku barazia e të gjithë qytetarëve 

pavarësisht gjinisë së tyre mbrohet me kushtetutë. 

III. Pёrfaqёsimi i grave nё 
pёrbёrjet parlamentare 
nga viti 1990 deri nё vitin 
2020_

14   Ristova M. Pozicioni i grave në trendet moderne shoqërore (50 vjet FAG të Maqedonisë), Organizata e Grave të Maqedo 
      nisë, Shkup. 1994. 
15   Kata Lahtova. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut. E qasshme në: 
      https://sobranie.mk/prethodni-pretsedateli-ns_article-kata-lahtova.nspx (Qasur më: 06.08.2020)
16  Najçevska M., Arifi T., Gaber N., PJESMARRJA E GRUAVE NË TRENDET NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË,, Fondacioni 

Fridrih Ebert, Shkup, 1997.
¹7 Reaktori Gjinor. Gjinia dhe politika. Në dispozicion në: http://rodovreactor.mk/subject/politics/graphs/izbrani-pratenici-

column/#.XwQKYygzbDc. (Qasur më: 17.06.2020)

9

përskaj të drejtës së garantuar me kushtetutë, 

gratë mbetën nën hijen politike të burrave dhe u 

përjashtuan nga proceset e vendimmarrjes për 

çështjet globale dhe strategjike të vendit.¹4 Me 28 

Thelbёsore ose sterile:Pёrfaqёsimi i grave nё Parlamentin e
Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut (1990 - 2020)

prill 1984 Kata Lahtova u zgjodh presidentja e parë  

e Kuvendit dhe deri më tani e vetmja femër, e cila e 

kreu këtë funksion deri në 25 prill 1985.¹5



18  Ibid
¹9 LIGJI PËR ZGJEDHJEN E DEPUTETËVE NË KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë nr. 42/02. 14.06.2002 Neni 37
²0 Reaktori Gjinor. Gjinia dhe politika. Në dispozicion në: http://rodovreactor.mk/subject/politics/graphs/izbrani-pratenici-column/#.

XwQKYygzbDc. (Qasur më: 17.06.2020)
²¹ Misioni për Vëzhgimin e Zgjedhjeve i OSBE / ODIHR. (2008) Zgjedhjet e parakohshme parlamentare 1 qershor 2008: Raporti 

Përfundimtar. Në dispozicion në: https://www.osce.org/files/f/documents/5/e/33153.pdf  (Qasur më: 03.06.2020)

partiake në vend prodhuan përfaqësim të grave në 

Parlament ndërmjet 3 dhe 8%. Me këtë strukturë të 

përbërjes parlamentare, zëri i femrës mbeti jashtë 

Parlamentit, duke krijuar përshtypjen se profesioni 

deputet, është ekskluzivisht një profesion 

"mashkullor". (Grafiku 1)

Ndër arsyet më të rëndësishme për këtë 

përfaqësim të ulët të grave në Parlament është 

numri i vogël i kandidateve të propozuara nga 

të gjitha partitë politike në këto tre zgjedhje 

parlamentare. Përkatësisht, përqindja e 

kandidateve femra në zgjedhjet e vitit 1990 ishte 

6%, ndërsa në zgjedhjet e vitit 1994 ishte 8%. Në 

zgjedhjet parlamentare të vitit 1998, numri i grave 

kandidate në listat parlamentare u rrit në 13%, 

por kjo shifër nuk është akoma e mjaftueshme 

për të siguruar përfaqësim të balancuar gjinor të 

grave në Parlament. Me këtë paraqitje të listave 

të kandidatëve për deputetë të partive politike, 

shanset e grave për të hyrë në Parlament ishin të 

papërfillshme.18  (Grafiku 1)

Kuota për përfaqësimin e të dy gjinive në listat e 

kandidatëve për zgjedhjen e deputetëve 

Përfaqësimi minimal i grave në përbërjen 

parlamentare u adresua në mënyrë normative-

juridike në vitin 2002, përmes vendosjes së kuotave 

në listat e kandidatëve të partive që garantojnë praninë 

minimale të gjinisë më pak të përfaqësuar. Kështu, 

në vitin 2002 me Ligjin për zgjedhjen e deputetëve 

vendoset kuotë me pjesëmarrje prej të paktën 30% të 

gjinisë më pak të përfaqësuar në listat e kandidatëve 

për zgjedhjen e deputetëve. ¹9 

(Grafiku 1)

Më 15 shtator 2002, disa muaj pas vendosjes së 

kuotat, u mbajtën zgjedhjet e katërt shumë partiake. 

Në këto zgjedhje, numri i grave në listat e kandidatëve 

për deputetë u rrit në 36%, ndërsa përfundimisht 

u zgjodhën 21 gra deputete (18% e numrit të 

përgjithshëm të vendeve për deputetë).20  Megjithëse 

zgjidhja ligjore me vendosjen e kuotave, rezultoi me 

rritje të përfaqësimit të grave në Parlament, zgjedhja 

e vetëm 21 grave deputete nga gjithsej 120 vende 

të deputetëve ishte nën rezultatet e pritshme - 30% 

përfaqësim i gjinisë më pak të përfaqësuar në 

Parlament - qëllim i vendosur nga Pakti i Stabilitetit për 

Evropën Juglindore në vitin 1999.²¹  (Grafiku 1)

Rezultate të tilla jo të kënaqshme ishin pasojë e 

saktësisë së pamjaftueshme ligjore në lidhje me 

kuotat, të cilat u manipuluan nga partitë politike. 

Përkatësisht, pavarësisht faktit se partitë politike 

plotësuan dispozitat ligjore dhe përfshinë gratë në 

propozim listat e tyre parlamentare me 30%, shumica 

e grave u gjetën në gjysmën e dytë të listës që do 

të thotë në pozitë të pa favorshme për tu zgjedhur 

deputet. 

10 IDSCS Dokument pёr politika publike nr. 31/2020 - qershor 2020



²² Kodi Zgjedhor, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.40, 31.03.2006. Член 64
²³ Klubi i Deputeteve. Arritje më të rëndësishme. Në dispozicion në: https://www.sobranie.mk/za-klubot.nspx (Qasur më: 03.06. 

2020) 
24 Misioni për Vëzhgimin e Zgjedhjeve i OSBE / ODIHR. (2008) Zgjedhjet e parakohshme parlamentare 1 qershor 2008: Raporti 

Përfundimtar. Në dispozicion në: https://www.osce.org/files/f/documents/5/e/33153.pdf  (Qasur më: 03.06.2020)
25 Misioni për Vëzhgimin e Zgjedhjeve i OSBE / ODIHR. (2011) Zgjedhjet e parakohshme parlamentare 5 qershor 2011: Raporti 

Përfundimtar. Në dispozicion në: https://www.osce.org/files/f/documents/6/5/84061.pdf (Qasur me: 03.06.2020)
26  Misioni për Vëzhgimin e Zgjedhjeve i OSBE / ODIHR. (2009) Zgjedhjet Presidenciale dhe Lokale, Raundi i Dytë, 5 Prill 2009. Në 

dispozicion në: https://www.osce.org/files/f/documents/e/1/36826.pdf (Qasur me 02.06.2020)
27 Kodi Zgjedhor, teksti i konsoliduar, 12 shkurt 2014. Në dispozicion në: https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2015/09/

izboren-zakonik-precisten-tekst-12-fevruari-2014-sl-v-32.pdf (Qasur më: 03.06.2020)
28 Zgjedhja Ime. Zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale 2014: Lista e kandidatëve sipas partive. E qasshme në: https://

mojotizbor.mk/arhiva/izbori-2014/111-izbori-2014/674-lista-kandidati-partii-2014.html (Qasur më: 29.06.2020)

11

Në listat e paraqitura të kandidatëve për deputetë, 

për çdo tre vende, një vend i përket gjinisë më pak 

të përfaqësuar 

Kodi Zgjedhor u ndryshua në vitin 2006, me qëllim 

saktësimin plotësues të përfaqësimit minimal të 

secilës gjini në listat e kandidatëve për deputetë. Me 

këto ndryshime u parashikua dispozitë me të cilën, 

në listën e dorëzuar të kandidatëve për zgjedhjen e 

deputetëve dhe këshilltarëve në komuna dhe qytetin 

Shkup, për çdo tre vende, një vend i përket gjinisë më 

pak të përfaqësuar.²²  Këto ndryshime ligjore kanë 

kontribuar për rritjen e konsiderueshme të numrit të 

deputeteve në Parlament. Kështu, në zgjedhjet e vitit 

2006, numri i grave deputete u rrit në 37, që është 

31% e numrit të përgjithshëm të deputetëve.²³ 

(Grafiku 1)

Në zgjedhjet parlamentare të radhës, në fillim të 

vitit 2008, ka pasur gjithsej 462 kandidate femra, 

që përfaqësonin 35% të numrit të përgjithshëm 

të kandidatëve, 37 prej të cilëve u zgjodhën 

përfaqësuese të qytetarëve në dhomën ligjvënëse 

(31% e numrit të përgjithshëm të deputetëve të 

zgjedhur).²4  Në zgjedhjet e vitit 2011, nga gjithsej 

1679 kandidatë për deputetë, 566 ishin gra (34%), 

ndërsa numri i grave deputete të zgjedhura ishte 

36 (31% e numrit të përgjithshëm të vendeve).²5  

(Grafiku 1)

Me listat e tilla të rregulluara për deputetë të partive 

politike, ka pasur një rritje të numrit të deputeteve 

mbi 30%, që paraqet përmirësim të dukshëm të 

përfaqësimit të grave në Parlament. Megjithatë, 

përkundër saktësimit të kornizës normative, disa 

parti politike kanë bërë presion ndaj disa prej 

kandidateve në listat e tyre, me qëllim që të heqin 

dorë nga mandati i tyre në favor të kolegëve të 

tyre burra, kandidatë që gjenden nën to në listën 

zgjedhore.²6  Ky keqpërdorim i grave për manipulimin 

e rregullativës ligjore rezultoi me ndryshim tjetër të 

Kodit Zgjedhor në vitin 2014.

Grua e zgjedhur nga lista e kandidatëve, së cilës i 

pushon mandati, të zëvendësohet nga gruaja tjetër 

që vijon në listë

Me ndryshimet në Kodin Zgjedhor të miratuar në 

janar 2014, u mundësua garanci shtesë për ruajtjen 

dhe rritjen e numrit të grave deputete. Kështu, 

sipas ndryshimeve, nëse mandati i një gruaje të 

përzgjedhur nga lista e kandidatëve përfundon, 

kandidati tjetër nga lista - grua - do të zërë vendin e 

saj.²7  Në këtë mënyrë, gratë kandidate në mënyrë 

ligjore janë mbrojtur nga manipulimi i partive politike, 

por është garantuar qëndrueshmëria e përfaqësimit 

të gruar me përqindje gjatë gjithë mandatit të tyre 

parlamentar. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, 

35% e vendeve kandidate në listat e partive politike 

u përkisnin grave, ndërsa nga gjithsej 123 vende 

të deputetëve, 33% i përkisnin grave deputete.²8  

(Grafiku 1)

Thelbёsore ose sterile:Pёrfaqёsimi i grave nё Parlamentin e
Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut (1990 - 2020)
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Rritja e kuotës për përfaqësimin e gjinisë më pak të 

përfaqësuar në listat për zgjedhjen e deputetëve

Në vitin 2015 parashikoheshin ndryshime në 

Kodin Zgjedhor, sipas të cilave në listën e paraqitur 

të kandidatëve për deputetë, të paktën 40% e 

kandidatëve duhet t'i përkasin gjinisë më pak të 

përfaqësuar, dhe se për çdo tre vende të paktën një 

vend i takon gjinisë më pak të përfaqësuar dhe në 

mënyrë plotësuese të paktën një vend më shumë në 

çdo dhjetë vende.²9  

Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në vitin 

2016, në pajtim me rritjen e kuotës për përfaqësimin 

e grave, 41% e kandidatëve në lista ishin gra. Nga 

gjithsej deputetë të zgjedhur në këto zgjedhje, 32% 

ishin gra.30  (Grafiku 1)

29 Kodi zgjedhor. Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr 196, 10 nëntor 2015. Në dispozicion në: http://www.
slvesnik.com.mk/Issues/63cc34eb402342698f7e82e59629175a.pdf  (Qasur më: 29.06.2020)

30 Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve i OSBE / ODIHR. (2016) Zgjedhjet e parakohshme parlamentare 11 dhjetor 2016: 
Raporti Përfundimtar. Në dispozicion në: : https://www.osce.org/files/f/documents/d/8/302261.pdf (Qasur më: 
03.06.2020) 
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Grafiku 1. Gra	tё	kandiduara	dhe	tё	zgjedhura	deputete	(1990-2016)



Së këndejmi, përfaqësimi i grave në strukturën 

presidenciale dhe anëtarësimi i tyre në komisionet, 

përcakton se në cilën fushë të legjislacionit do 

të kenë më shumë ndikim, por edhe nëse gjatë 

krijimit të legjislacionit, do të kontribuojnë në 

promovimin e të drejtave të grave. Një studim i 

kryer nga Unioni Ndër-Parlamentar (UNP) tregon 

se gratë deputete, të cilat përfaqësohen në 

përqindje të vogël në një komision, përballen me 

sfida kur duhet të dëgjohet zëri i tyre për të drejtat 

e grave në komitetin e tyre.³²

Numri i përgjithshëm i pozitave në trupat punues 

të plotësuara nga gratë rritet në përpjesëtim me 

rritjen e numrit të deputeteve në Kuvend. Nga 

ana tjetër, struktura e trupave punues në gjashtë 

përbërjet e fundit parlamentare³³ nuk tregon 

ndryshime domethënëse. Përkundër faktit që 

përfaqësimi sipas përqindjes po rritet, komisionet 

në të cilat gratë janë më pak, ose më shumë të 

përfaqësuara në Kuvend përsëriten në shumicën e 

mandateve të analizuara.

Deputetet në trupat punues të Kuvendit  

Trupat punues (komisionet) në Kuvend janë 

themeluar për shqyrtimin e propozim - ligjeve, 

draft - ligjeve dhe akteve të tjera të përgjithshme, 

monitorimin e ekzekutimit të akteve të Kuvendit, si 

dhe për studimin dhe shqyrtimin e çështjeve të tjera 

në kompetencën e tij. Kryetarët, nënkryetarët, anëtarët 

e trupave punues dhe zëvendësit e tyre zgjidhen nga 

radhët e deputetëve të Kuvendit. Në këtë mënyrë, çdo 

deputet ka të drejtë të deklarojë në cilin trup punues 

dëshiron të jetë anëtar. ³¹

Në mbledhjen e trupit punues deputetët debatojnë 

për nevojën esenciale për miratimin e një ligji të 

caktuar, parimet mbi të cilat duhet të bazohet, 

marrëdhëniet themelore që rregullohen me ligjin 

dhe mënyrën e përcaktimit të tyre. Trupat e punës 

gjithashtu shqyrtojnë raportet e institucioneve që 

përgjigjen para Kuvendit dhe janë përgjegjës për 

organizimin e debateve mbikëqyrëse. Kompetencat 

e tilla komisioneve u japin ndikim të madh mbi 

cilësinë e kornizës ligjore në vend dhe efektiviteti i 

mbikëqyrjes parlamentare mbi pushtetin ekzekutiv. 

IV. Angazhimi i 
deputeteve nё Kuvend  _

31  Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Rregullorja për Punën e Kuvendit (teksti i konsoliduar), Në dispozicion 
në: https://www.sobranie.mk/content/Delovnik%20na%20RM/DelovniknaSRMPrecistentekstAvgust13.pdf (Qasur më: 
01.06.2020)

³² Sonia Palmieri, 2011, Gender-Sensitive Parliaments - Global Review of Good Practice, Reports аnd Document No. 65 - 
2011 Inter-Parliamentary Union

³³ Në analizën e angazhimit të deputetëve në trupat e punës së Kuvendit, janë marrë parasysh përbërjet parlamentare 
nga viti 2002 deri në vitin 2016. Arsyeja për këtë përzgjedhje është se në përbërjet e mëparshme parlamentare numri i 
deputeteve është dukshëm më i vogël që të mund të kryhet analizë e tillë (1990 - 5 deputete; 1994 - 4 deputete; 1998 - 9 
deputetë)
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Përqindja më e ulët e grave ishte regjistruar në 

Komisionet për Mbrojtje dhe Siguri; Mbikëqyrjen e 

Punës së Drejtorisë së Sigurisë dhe Kundërzbulimit 

dhe Agjencisë së Zbulimit³4 ; Mbikëqyrje mbi 

Zbatimin e Masave për Ndjekjen e Komunikimeve; 

Çështje ekonomike; Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomia 

e Ujërave. Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri 

paraqitet në të gjashtë mandatet e analizuara si 

komisione me përfaqësimin më të ulët të grave. Si 

përqindje, më pakt gra ishin anëtare të Komisionit 

për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë së Sigurisë 

dhe Kundërzbulimit dhe Agjencisë së Zbulimit. 

Përqindja e grave në këtë komision është 6 në tre 

terma radhazi, nga viti 2002-2011, pas së cilës u 

rrit paksa në 13% në periudhën nga viti 2011-

2016, dhe kthehet në 6% në vitin 2014-2016. 

Sidoqoftë, në këtë komision dhe në komisionin 

për Mbikëqyrje mbi Zbatimin e Masave për 

Ndjekjen e Komunikimeve, përfaqësimi i grave 

është rritur ndjeshëm në përbërjen e fundit 

parlamentare, ku gratë përbëjnë 47, përkatësisht 

37.5 përqind të numrit të përgjithshëm të 

anëtarëve (Grafiku 2; Paraqitje e strukturës së 

komisioneve - Shtojca 1).

Grafiku 2. Komisionet	parlamentare	pёrfaqёsim	vazhdimisht		tё	ulёt	tё	grave	(%)	
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34  Pas transformimit të Drejtorisë së Sigurisë dhe Kundërzbulimit në Agjenci Kombëtare të Sigurisë, si rezultat i procesit të 
reformës së shërbimeve të sigurisë në vitin 2019, Komisioni u riemërua "Agjencia e Sigurisë Kombëtare dhe Agjencia e 
Zbulimit".
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Grafiku 3. Komisione	parlamentare	me	pёrfaqёsim	tё	vazhdueshёm	tё	lartё	tё	grave	(%)
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Trupat e punës që si fushëveprim të tyre kanë 

sferën e jetës së përditshme të grave - arsimimin, 

kulturën dhe politikën sociale, janë komisionet 

me përqindjen më të lartë të grave deputete, 

dhe për shumicën e tyre numri i grave deputete 

po rritet në secilin mandat vijues. Komisioni për 

Çështje Evropiane gjithashtu është përfshirë në 

pothuajse çdo mandat midis këtyre komisioneve, 

ndërsa në përbërjen e fundit parlamentare gratë 

përbëjnë shumicën në këtë komision. Dominimi 

i deputeteve nga numri është më i dukshëm në 

Komisionin për Mundësi të Barabarta të Burrave 

dhe Grave. Komisioni është themeluar në vitin 2006 

në përputhje me Ligjin për mundësi të barabarta të 

grave dhe burrave. Që nga themelimi, përfaqësimi 

mesatar i grave në këtë komision është mbi 65%, 

dhe deri më tani të gjithë kryetarët dhe nënkryetarët 

e këtij komisioni janë gra (Grafiku 3). 

Thelbёsore ose sterile:Pёrfaqёsimi i grave nё Parlamentin e
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35  Rregullore për organizimin dhe fushëveprimin e punës së Klubit të deputeteve, Klubi i Deputeteve i Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë, Shkup, 27. 02. 2008. Neni 3.

36 Klubi i deputeteve, Për Klubin e Deputeteve. Në dispozicion në: https://www.sobranie.mk/za-klubot.nspx (Qasur: 23.06.2020)
37 Klubi i Deputeteve, Për Klubin e Deputeteve. Në dispozicion në: https://www.sobranie.mk/za-klubot.nspx (Qasur: më : 

23.06.2020)
38 Ligji për vetëqeverisjen lokale të Republikës së Maqedonisë (2002); Ligji për zgjedhjen e deputetëve (2004); Ligji për zgjedhjet 

lokale (2004); Ligji për partitë politike të Republikës së Maqedonisë (2004);  Ndryshime dhe plotësime të Ligjit për familjen 
(2004); Ndryshime dhe plotësime të Kodit Penal (2004); Ligji për marrëdhëniet e punës të Republikës së Maqedonisë (2005); 
Ligji për mundësi të barabarta të grave dhe burrave në Republikën e Maqedonisë (2006); Ligji për Gjykatat e Republikës së 
Maqedonisë (2006); Kodi zgjedhor i Republikës së Maqedonisë (2006)
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Kjo strukturë pothuajse konstante e grave deputete 

në komisionet parlamentare përqendron fuqinë 

e tyre vendimmarrëse në fushat e përcaktuara si 

"të buta", përkatësisht në komisionet që mbulojnë 

shërbimet, kujdesin, arsimin, kulturën dhe çështjet 

sociale. Si pasojë, mungesa e grave nga komisionet 

që vendosin në fushat e mbrojtjes, sigurisë, tregtisë 

dhe ekonomisë nënkupton një fuqi të zvogëluar për 

të vepruar në këto fusha, që do të thotë se vendimet 

merren nga kolegët e tyre meshkuj. 

Klubi i Deputeteve - grup mbipartiak për 

mbështetjen e grave deputete dhe avancimin e 

barazisë gjinore 

 

Përveç rritjes së numrit të grave deputete, në drejtim 

të avancimit të ndikimit të tyre në të gjitha fushat e 

veprimit parlamentar, kontribuon edhe bashkëpunimi 

i tyre mbipartiak. Ky bashkëpunim hap mundësi për 

përfshirje më të madhe të perspektivave të grave në 

kryerjen e funksioneve parlamentare dhe në të gjitha 

proceset parlamentare në përgjithësi. Veprimi i tillë 

i deputeteve është kanalizuar veçanërisht përmes 

Klubit të Deputeteve. 

 

Klubi i Deputeteve është grup joformal në Kuvend në 

të cilin bëjnë pjesë të gjitha deputetet, pavarësisht se 

cilit opsion politik i përkasin. Qëllimi i klubit është të 

promovojë pozicionin e grave dhe të krijojë mundësi 

të barabarta për gratë dhe burrat në vend. Klubi 

gjithashtu inicion dhe propozon miratimin, 

ndryshimet në legjislacion nga aspekti i barazisë 

gjinore, mundësive të barabarta dhe mbrojtje nga 

diskriminimi në fushën e punës dhe sigurimit 

social dhe mbrojtjes sociale³5  

 

КKlubi është themeluar në 7 Mars 2003 në 

kuadër të projektit rajonal të Paktit për stabilitet 

- Masë për barazi gjinore, me ndihmën e sektorit 

civil në vend dhe Ministrisë së Punës dhe 

Politikës Sociale.³6    

 

Kjo organizim brenda kuvendit i deputeteve ka 

kontribuar ndjeshëm në rritjen dhe zhvillimin 

e përgjithshëm të përfaqësimit të grave në 

Kuvend. Klubi, i mbështetur nga sektori civil dhe 

bashkësia ndërkombëtare, ka dhënë kontributin 

më të rëndësishëm në avancimin e kornizës 

normative me të cilën rregullohet kandidatura 

dhe zgjedhjet e deputetëve.³7  Themelimi i Klubit 

dhe rritja e numrit të deputetëve ka të bëjë edhe 

me promovimin e barazisë gjinore dhe pozitën 

e grave në shoqëri. Përkatësisht, në atë përbërje 

parlamentare, 2002-2006, shumica e zgjidhjeve 

ligjore janë miratuar ose ndryshuar (10), me të 

cilat në një farë mënyre promovohet barazia 

gjinore dhe pozita e grave në shoqëri.³8  
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³9  Analiza është përgatitur bazuar në raportet nga monitorimi i cilësisë së debatit në periudhën 2014-2019, realizuar nga Instituti 
për Demokraci "Societas Civilis" - Shkup. Raportet janë në dispozicion në linkun vijues: https://idscs.org.mk/mk/publikacii/ 
40  ICD parashikon monitorimin e disa indikatorëve që vlerësojnë mënyrën dhe nivelin në prezantimin e pozitave, si dhe në sjelljen 
e vetë deputetëve gjatë debatit. Disa nga treguesit që monitorohen përmes ICD-së janë niveli i argumentimit, ndërprerjet gjatë 
fjalimeve, qëndrimi ndaj pjesëmarrësve të tjerë në debat, përfshirja e arsyetimit dhe të tjera. ICD u zhvillua nga Stenbergen dhe 
bashkëpunëtorët. Literatura: Steenbergen, Marco R., et al. (2003) "Measuring political deliberation: A discourse quality index." 
Comparative European Politics 1.1.   
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Aktiviteti i deputeteve në foltoren parlamentare ³9 

Instituti për Demokraci monitoron cilësinë e debatit 

në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 

përmes Indeksit të cilësisë së debatit (ICD) nga viti 

2014.40  Monitorimi përqendrohet në diskutime 

në lidhje me pikat e rendit të ditës së Kuvendit që 

bëjnë pjesë brenda fushave të sundimit të ligjit, të 

drejtave të njeriut dhe demokracisë. Në këtë drejtim, 

monitorohen ato trupa pune të Kuvendit dhe seancat 

plenare në fushëveprimin e të cilave bëjnë pjesë 

fushat e lartë përmendura.

Monitorimi i debateve në periudhën 2014 - 2019 

mundëson monitorimin e veprimtarisë së secilit prej 

deputetëve, në bazë të së cilës jepet një përmbledhje 

e numrit të fjalimeve të deputeteve, në krahasim me 

numrin e fjalimeve të deputetëve. Rezultatet tregojnë 

se në tre vitet e para të monitorimit - 2014, 2015 dhe 

2016, fjalimet e deputeteve përfaqësojnë gjysmën e 

numrit të përgjithshëm të fjalimeve, d.m.th. ato janë 

thuajse identike me numrin e fjalimeve të deputetëve. 

Duke pasur parasysh që në përbërjen parlamentare 

2014 - 2016 vetëm një e treta e numrit të 

përgjithshëm të vendeve u përkasin grave, ky rezultat 

tregon se mesatarisht gratë deputete kishin marrë 

fjalën shumë më shpesh sesa burrat. (Grafiku 4)  

Nga ana tjetër, në 3 vitet e ardhshme - 2017, 2018 

dhe 2019, fjalimet e deputeteve janë ulur ndjeshëm. 

Kështu, në vitin 2017 ato përfaqësojnë një të tretën 

e numrit të përgjithshëm të prezantimeve (34%), 

ndërsa në 2018 dhe 2019 kjo përqindje arrin në 

39%. Sidoqoftë, nëse marrim parasysh se përqindja 

e grave deputete në përbërjen parlamentare 2016-

2020, ndryshon nga 32% e grave deputete të 

zgjedhura në vitin 2016, në 39% në vitin 2020, mund 

të vihet në përfundim se raporti është pothuajse 

proporcional me numrin e fjalimeve. Prandaj, 

mund të vihet në përfundim se në këtë përbërje 

parlamentare, deputetet dhe deputetët kanë marrë 

fjalën mesatarisht në të njëjtin numër. (Grafiku 4)
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Grafiku 4. Fjalimet	e	deputeteve	nё	Kuvend:	fjalimet	e	grave	deputete	kundrejt	deputetёve	(%)	
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Monitorimi i cilësisë së debatit në Parlament nga 

viti 2017 veçon deputetët më aktivë, përkatësisht 

deputetët që më shpesh morën fjalën në debate. 

Rezultatet e këtij vëzhgimi tregojnë se në vitin 2017 

dhe 2018, nga 15 deputetët që merrnin fjalën më 

shpesh, vetëm 3 ishin gra, ndërsa 12 të tjerët ishin 

burra. Në vitin 2019, nga 15 deputetët më aktivë, 5 

ishin gra. (Grafiku 5)

Kjo pozitë tregon faktin se në pjesën më të 

madhe burrat janë anëtarët më aktivë të Kuvendit. 

Megjithatë, nëse në lidhje me këto rezultate marrim 

parasysh gjetjet që mesatarisht, gratë deputete flasin 

në të njëjtin numër, mund të konkludohet se 

deklaratat e grave janë të shpërndara në pjesë 

më të madhe të grave deputete. Përkatësisht, 

shumica e deputetëve në Kuvend janë aktivë 

në diskutime, ndërsa një numër më i vogël i 

tyre janë rrallë ose aspak aktivë. Nga ana tjetër, 

ky raport tregon se shumica e deklaratave të 

bëra nga burrat janë bërë nga vetëm një pjesë 

e deputetëve. Kjo do të thotë, shpërndarja e 

deklaratave është e përqendruar në një pjesë 

të numrit të përgjithshëm të burrave, ndërsa 

ekziston grup që rrallë ose aspak nuk marrin 

pjesë në diskutime. 

Grafiku 5. 15	diskutues	qё	kanё	numrin	mё	tё	madh	tё	fjalimeve	nё	Kuvend:	raporti	deputete	pёrkundёr	deputetёve

Deputete Deputetë

2017

2018

2019
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V. (Pa) varёsia e grave 
deputete nё marrjen e 
vendimeve politike _

Shumë autorë argumentojnë se partitë politike janë 

pengesa më e madhe për rekrutimin politik të grave. 

Mungesa e grave në pozicione drejtuese është e 

dukshme në të gjitha partitë politike, si dhe mungesa 

e politikave për të mbështetur dhe promovuar 

statusin e grave në programet e tyre.4¹  

Partitë politike janë çerdhet e pozicioneve politike në 

vend, për rrjedhojë, përfaqësimi i ulët i grave në pozita 

në partitë politike është arsyeja për numrin e vogël 

të grave në pozicionet politike publike. Ky rregullim 

ndikon në paraqitjen e listave të kandidatëve për 

deputetë si dhe paraqitjen e përbërjes parlamentare. 

Modeli proporcional zgjedhor dhe listat e mbyllura të 

kandidatëve për zgjedhjen e deputetëve janë një mjet 

shtesë i partive në synimin e tyre për ta "shpërblyer" 

udhëheqjen e tyre.     

Për këto arsye, lind pyetja se cila është shkalla e 

pavarësisë nga rripat e udhëheqjes partiake të grave 

deputete në veprimet e tyre. Duke marrë parasysh 

që zhvillimi i përfaqësimit parlamentar të grave, si 

dhe organizimi mbi parlamentar është e ndryshme 

nga përfaqësimi politik i burrave, a do të nënkuptonte 

kjo një pavarësi më të madhe në vendimmarrje. 

Hulumtimi i Institutit për Demokraci tregon se 

perceptimi i përgjithshëm i mbi 80% të qytetarëve 

në 3 vitet e fundit është se deputetët janë plotësisht 

ose pjesërisht të varur nga vullneti i drejtuesve të 

liderëve politikë.42  Literatura konfirmon kufizimin 

e partive në veprimtaritë e grave deputete në 

vendin tonë. Një studim i realizuar nga Mukoska 

dhe Jovanovska (2019) tregon se gratë deputete 

përcaktojnë partitë politike si pengesë që ndërlikon 

bashkëpunimin e tyre mbi-partiak. Gratë deputete 

më tej pretendojnë se nëse një pozicion i caktuar 

përkufizohet brenda partisë politike dhe veçanërisht 

nëse është pjesë e përcaktimit të programit, 

atëherë nuk ka mënyrë të ndikohet në ndryshimin e 

vendimit, pavarësisht nëse pikëpamjet individuale 

janë të ndryshme. Pikërisht për këto arsye, disa nga 

gratë deputete deklaruan se ato ndonjëherë nuk 

votojnë për zgjidhje të caktuar sipas bindjes së tyre. 

Përfundimi i këtij hulumtimi është se një nga arsyet 

më të mëdha për këtë situatë është "rregullimi 

vertikal, hierarkik i partive politike në të cilat nuk 

ka asnjë tolerim për pikëpamje plurale jashtë 

pikëpamjeve të udhëheqjes së partisë.4³ 

41  Ristova K. (2003) Women’s access to political power in post-communist Еurope, Oxford University Press Inc., New York, 
Стр. 203
4² Jovevska-Gjorgjeviq, A. dhe Janeska, S. (2020) Perceptimi i qytetarëve për punën e Kuvendit (shkurt - mars 2020). 
Instituti për Demokraci "Societas Civilis" - Shkup
43  Mukoska, А. dhe Jovanova, E. (2019). Roli dhe ndikimi i Klubit të Deputeteve në ndërtimin e bashkëpunimit mbipartiak në 
Kuvend. Pjesëmarrja politike e grave në Maqedoninë Veriore. Fondacioni për Demokraci Westminster.  URL: https://www.
wfd.org/wp-content/uploads/2020/02/WPP-WFD-MK.pdf (Qasur më 03.07.2020)
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Ligji për ndërprerjen e shtatzënisë i vitit 2013

 

Ligji për ndërprerjen e shtatzënisë, i cili u miratua më 

2013, vlen për njërën prej ligjeve më të diskutueshme 

dhe ligjeve kufizuese për lirinë e zgjedhjes së grave. 

Analiza e procesit të adoptimit të tij forcon më tej 

gjetjet e hulumtimit të Mukoska dhe Jovanovska 

(2019) që pavarësia e vendimmarrjes së deputetëve 

ishte dukshëm e kufizuar nga partitë politike amë.  

Propozimi i këtij ligji nga Qeveria mobilizon 

organizatat e të drejtave të grave, të cilat u janë 

përgjigjur anëtarëve të veçantë dhe kanë kërkuar të 

informojnë gratë në lidhje me dëmin e mundshëm 

për gratë dhe barazinë gjinore dhe të mobilizojnë 

mbështetjen e tyre. Organizatat i drejtuan 

argumenteve e tyre para grave deputete, por gratë 

deputete nga mazhoranca kundërshtuan argumentet 

dhe mbrojtën publikisht këtë zgjidhje ligjore.44   

Ky propozim ligj ndau deputetët në Kuvend. Ajo që 

ishte e dukshme në atë ndarje të grave deputete 

është se ajo u bë ekskluzivisht përgjatë vijave 

të partive në pushtet kundrejt partive opozitare. 

Asnjë prej deputeteve nga partitë e opozitës nuk 

e mbështeti ligjin dhe në mënyrë protestuese nuk 

morën pjesë në seancë për miratimin e tij, ndërsa 

gratë deputete nga partitë qeveritare e mirëpritën 

këtë iniciativë dhe votuan në favor të miratimit të tij.45   

Ky qëndrim i konfrontimit të lartë ndër-partiak dhe 

mungesës së dialogut parlamentar, pati ndikim 

negativ në bashkëpunimin mbi partiak dhe i 

dialogu i grave deputete që ishte krijuar më parë. 

Në këto kushte, u vunë në pritje edhe aktivitetet 

e Klubit të deputeteve, pavarësisht se nga ky 

trup në periudhën e kaluar në bashkëpunim me 

organizatat e shoqërisë civile u organizuan ngjarje 

dhe nisma për të promovuar përfshirjen e grave 

në proceset e vendimmarrjes.46 Prandaj, mund të 

vihet në përfundim se parlamentaret nuk arritën 

të kapërcejnë dallimet në parti dhe të veprojnë së 

bashku në këtë periudhë të regresionit të të drejtave 

të grave dhe thellimin e hendekut gjinor në shoqëri. 

44  Kolozova, К. dhe Savovska, M. (2019). Pjesëmarrja politike e grave në Maqedoninë Veriore. Pjesëmarrja politike e grave në 
Maqedoninë Veriore. Fondacioni për Demokraci Westminster. URL: https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2020/02/WPP-
WFD-MK.pdf (Qasur më 03.07.2020)

45  A1 on (2013) Rezultatet individuale nga votimi i Ligjit për ndërprerjen e shtatzënisë.  Në dispozicion në: http://a1on.mk/
wordpress/archives/162803 (Qasur më 03.07.2020)

46  Kolozova, К. dhe Savovska, M. (2019). Pjesëmarrja politike e grave në Maqedoninë Veriore. Pjesëmarrja politike e grave në 
Maqedoninë Veriore. Fondacioni për Demokraci Westminster. URL: https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2020/02/WPP-
WFD-MK.pdf (Qasur më 03.07.2020)
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VI. Pёrfundim dhe 
rekomandime  _

Prania serioze e grave në përbërjen parlamentare 

u mundësua përmes kornizës ligjore me të cilën, 

përmes diskriminimit pozitiv, gratë siguruan numër 

më të madh vendesh në Kuvend. Deri në vitin 

2002, kur për herë të parë u instaluan kuotat për 

praninë minimale të grave në listat e kandidatëve 

për deputetë, përqindja e grave kandidate ishte nën 

13%, ndërsa përqindja e deputeteve të zgjedhura 

ishte nën 8%.

 

Arsyeja më e madhe për praninë e tillë pothuajse të 

parëndësishme të grave në dhomën ligjvënëse, ishte 

vullneti i dobët i partive politike për t'i përfshirë gratë 

në listat e kandidatëve. Në përgjigje të këtij problemi, 

korniza ligjore iu nënshtrua 4 ndërhyrjeve në 

periudhën 2002 deri në 2015, sepse partitë politike 

gjithmonë arrinin të përdorin paqartësitë në zgjidhjen 

e mëparshme në dëm të grave. Që nga viti 2006 e 

tutje, gratë janë të pranishme me të paktën 30% të 

vendeve për deputet në Kuvend.    

Anëtarësia mbizotëruese e grave deputete në 

komisionet që kanë në fushën e tyre të veprimit kanë 

zhvillimin e të drejtave të njeriut, arsimit, kulturës, 

promovimin e barazisë gjinore, e përqendron fuqinë 

parlamentare të grave në përkatësisht, zona "të buta". 

Së këndejmi, fjala vendimtare në komisionet e të 

ashtuquajturave zona "të ngurta" si mbrojtja, siguria, 

tregtia dhe ekonomia mbahen nga burrat. Nga ana 

tjetër, duke marrë parasysh proporcionin e grave dhe 

burrave në përbërjen parlamentare, aktiviteti mesatar 

i grave deputete në tribunën parlamentare është i 

njëjtë, në disa periudha dhe më i lartë, në krahasim 

me homologët e tyre meshkuj.  

Bashkëpunimi mbi-partiak i grave deputete forcoi 

ndikimin e tyre në të gjitha fushat e veprimtarisë 

parlamentare dhe mbështeti ndjeshëm zhvillimin e 

përfaqësimit të grave në Parlament. Për të kanalizuar 

këtë bashkëpunim, u krijua Klubi i deputeteve, i cili 

funksionon si një trup joformal brenda Kuvendit, në 

të cilin të gjitha deputetet janë anëtare, pavarësisht 

nga preferencat e tyre politike. Sidoqoftë, në kushte 

të një konformizmi të fortë ndër-partiak në fusha 

të caktuara, pavarësia e deputeteve i nënshtrohet 

presionit të partisë, bashkëpunimi mbi partiak i grave 

deputete anulohet dhe mendimet e tyre individuale 

kanë pak ose aspak ndikim në vendimin e partisë.  

Kuadri ligjor i favorshëm, i cili është përmirësuar 

vazhdimisht me kalimin e viteve, paraqet një pozicion 

solid për promovimin e përfaqësimit të grave në 

Kuvend. Sidoqoftë, janë të nevojshme përpjekje 

dhe praktik shtesë a për të plotësuar rregulloren 

në mënyrë që ky promovim të mos jetë steril por 

thelbësor.   

Thelbёsore ose sterile:Pёrfaqёsimi i grave nё Parlamentin e
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Rritja	e	demokratizimit	tё	partive	politike,	me	

theks	tё	veёantё	nё	sensibilizimin	gjinor	dhe	

pёrfshirjen	e	grave	nё	pozita	udhёheqёse,	

do	tё	kontribuojё	ndjeshёm	nё	forcimin	e	

pёrfaqёsimit	tё	grave	nё	parlament. Futja e 

rregullores për praninë minimale të grave në listat 

e kandidatëve për deputetë dhe specifikimin e saj 

të vazhdueshëm, është një përgjigje ndaj nivelit të 

ulët të demokracisë në partitë politike dhe vullnetit 

edhe më të ulët për përfshirjen e grave në pozita 

udhëheqëse. Sensibilizimi gjinor i partive politike 

dhe investimi në avancimin e kapaciteteve të grave 

në radhët e tyre, do të kontribuojnë në përparimin 

thelbësor dhe të qëndrueshëm të përfaqësimit të 

grave në Parlament. Për më tepër, kjo do të zhdukë 

manipulimin e grave nga partitë politike, të cilat i 

përfshijnë ato zyrtarisht për të përmbushur kuotat në 

lista, por jo në thelb. Ky demokratizim do të thoshte 

pavarësi më të madhe të deputetëve dhe deputeteve 

në marrjen e vendimeve në Kuvend, dhe më pak 

varësi të tyre nga lidershpi i partisë.   

Pёrfaqёsim	mё	i	madh	i	grave	nё	strukturat	

presidenciale	tё	trupave	punuese	

(komisionet),	si	dhe	nё	anёtarёsimin	nё	

komisione	nga	fushat	tё	mbrojtjes,	sigurisё,	

tregtisё,	ekonomisё. Përkundër faktit që 

Rregullorja e Punës e Kuvendit parashikon që në 

përcaktimin e trupave punuese, duhet të jetë në 

përputhje me Ligjin për mundësi të barabarta për 

gratë dhe burrat, pra pjesëmarrje të barabartë të 

grave dhe burrave, megjithatë në praktikë nuk është 

kështu.47 Palmieri (2011), në raportin e përgatitur 

për Bashkimin Ndër-Parlamentar, Parlamente të 

ndjeshme ndaj gjinisë, shprehet se kjo mund të 

arrihet duke prezantuar një metodë më transparente 

të zgjedhjes së anëtarëve, të përshtatur me 

aftësitë e tyre, përvojës së larmishme të punës 

dhe preferencave. Për më tepër, Palmieri beson 

se janë të nevojshme masa afirmative, të cilat do 

t'i japin përparësi anëtarësimit të grave, në rast se 

kualifikimet e tyre janë të njëjta me kualifikimet e 

kolegëve të tyre meshkuj. Rritja e bashkëpunimit të 

të gjitha komisioneve me Klubin e grave deputete 

gjithashtu do të kontribuojë në përfshirjen e 

perceptimit të grave deputete në vendime ku numri i 

tyre është i vogël.   

Forcimi	dhe	avancimi	i	kapaciteteve	tё	grave	

politikane,	si	dhe	grave/vajzave	aktive	nё	

forumet	rinore	tё	partive	politike. . Në këtë 

mënyrë, gratë politikane ose ato me ambicie për t'u 

përfshirë në politikë, do të përmirësojnë pozicionet e 

tyre në sferën politike të vendit dhe do të bëhen më 

pak të ndjeshme nga manipulime nga udhëheqja 

politike. Organizatat e shoqërisë civile mund të 

mbështesin ndjeshëm këtë proces dhe të përfshihen 

në mënyrë aktive në realizmin e tij. Theks i veçantë 

duhet t'i kushtohet përmirësimit të aftësive dhe 

njohurive për debate, sepse përkundër faktit që 

gratë deputete janë të përfshira në mënyrë aktive 

në debate në Kuvend, sidoqoftë cilësia e debatit në 

Kuvendin tonë në përgjithësi është dukshëm e ulët.48  

Rritja	e	numrit	tё	grave	deputete	nё	Kuvend	

deri	nё	50%. Në këtë mënyrë, përfaqësimi i grave 

në Parlament do të pasqyrojë imazhin demografik 

në vend. Rritja e numrit të grave deputete gjithashtu 

do të thotë forcimi i fuqisë dhe ndikimit të tyre në 

krijimin e rregulloreve dhe politikave përkatëse. Nëse 

47  Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Rregullorja për Punën e Kuvendit (teksti i konsoliduar), Në dispozicion në: https://
www.sobranie.mk/content/Delovnik%20na%20RM/DelovniknaSRMPrecistentekstAvgust13.pdf (Qasur më: 01.06.2020)

48  Jovevksa Gjorgjeviq, A. dhe Janeska, S. (2020). Diskutime të zbrazëta ose fjalime të bazuara në justifikim të qartë: Analizë 
krahasuese për nivelin e argumentimit të diskutimeve në parlamentet e Maqedonisë së Veriut, Sllovenisë dhe Parlamentin 
Evropian. Instituti për Demokraci "Societas Civilis" - Shkup Programi për Mbështetje Parlamentare. Në dispozicion në: https://
idscs.org.mk/wp-content/uploads/2020/07/WEB_A4_Kratka_komparativna_analizaMKD.pdf (Qasur më: 29.06.2020)
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realizohen rekomandimet e mëparshme, kjo rritje do 

të pasonte natyrshëm, si rezultat i efekteve pozitive 

të arritura. Një mënyrë tjetër, natyrisht do të ishte që 

të ndërhynin përsëri në ligj dhe të rritnin kuotat për 

përfaqësimin minimal të grave në listat e kandidatëve 

në 50%. Futja në lista të hapura të partive, me kuota 

të garantuara, gjithashtu mund të kontribuojë në 

rritjen e numrit të deputeteve në Kuvend. Në këtë 

mënyrë, kandidatët do të merrnin pjesë në mënyrë 

aktive në fushatën parazgjedhore, ata do të punonin 

në promovim për veten sepse numri rendor i 

listës nuk do të thotë një biletë automatike për në 

Kuvend. Në këtë mënyrë, do të adresohet gjithashtu 

dëgjueshmëria e tepruar e partisë dhe monitorimi i 

pikëpamjeve të partive në vendimmarrje. 

Thelbёsore ose sterile:Pёrfaqёsimi i grave nё Parlamentin e
Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut (1990 - 2020)
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Num
ri

rend
or

Komisionet parlamentare: 

Mandati i deputetit:

2002-2006
Burra: 82%
Gra: 18%

2006-2008
Burra: 69%
Gra: 31%

2008-2011
Burra: 69%
Gra: 31%

Burra (%) Gra (%) Burra (%) Gra (%) Burra (%) Gra (%)

1. Çështje Kushtetuese 79 21 75 25 69 31

2. Juridik - Ligjvënës 73 27 67 33 46 54

3. Mbrojtje dhe siguri 95 5 91 9 92 8

4. Sistem Politik dhe Marrëdhëniet 
Ndërmjet Bashkësive 77 23 71 29 79 21

5. Politikë e Jashtme 67 33 71 29 67 33

6. Çështje Evropiane 68 32 67 33 54 46

7. Çështje të Zgjedhjeve dhe Emëri-
meve 77 23 58 42 58 42

8.
Komisioni i Përhershëm Anketues 
për Mbrojtjen e Lirive dhe të Dre-
jtave të Qytetarit

81 19 56 44 62.5 37.5

9.
Mbikëqyrje mbi Punën e Agjen-
cisë për Siguri Kombëtare dhe 
Agjencisë për Zbulim49  

94 6 94 6 94 6

10.
Mbikëqyrje mbi Zbatimin e 
Masave për Ndjekjen e Komuni-
kimeve

/ / 75 25 94 6

11. Financa dhe Buxhet 82 18 75 25 75 25

12. Çështje Ekonomike 89 11 60 40 65 35

13. Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të 
Ujërave 95 5 90 10 85 15

14. Transport, Lidhje dhe Ekologji 84 16 89 11 75 25

15. Arsim, shkencë dhe sport 74 26 57 43 54 46

16. Kulturë 65 35 60 40 35 65

17. Shëndetësi 95 5 58 42 63 37

18. Punë dhe Politikë sociale 79 21 50 50 57 43

19. Vetëqeverisja Lokale / / 71 29

20. Mundësi të Barabarta të Burrave 
dhe Grave / / 32 68 15 85

21. Çështje të Rregullores dhe Mandatit 
- Imunitetit 79 21 69 31 69 31

Shtojca 1 - Struktura e komisioneve parlamentare në periudhën 2002-2020

49  Deri në vitin 2019: "Komisioni për Mbikëqyrje mbi Punën e Drejtorisë së Sigurisë dhe Kundërzbulimit dhe Agjencisë së Zbulim"
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Num
ri

rend
or

Komisionet parlamentare:

Mandati i deputetit:

2011-2014
Burra: 69%
Gra: 31%

2014-2016
Burra: 67%
Gra: 33%

2016-2020
Burra: 68%
Gra: 32%

Burra (%) Gra (%) Burra (%) Gra (%) Burra (%) Gra (%)

1. Çështje Kushtetuese 62.5 37.5 75 25 70 30

2. Juridik - Ligjvënës 58 42 62.5 37.5 62 38

3. Mbrojtje dhe siguri 83 17 83 17 78 22

4. Sistem Politik dhe Marrëdhëniet 
Ndërmjet Bashkësive 62.5 37.5 71 29 63 37

5. Politikë e Jashtme 62.5 37.5 58 42 55 45

6. Çështje Evropiane 58 42 50 50 46 54

7. Çështje të Zgjedhjeve dhe Emëri-
meve 75 25 79 21 67 33

8.
Komisioni i Përhershëm Anketues 
për Mbrojtjen e Lirive dhe të Dre-
jtave të Qytetarit

56 44 56 44 58 42

9.
Mbikëqyrje mbi Punën e Agjen-
cisë për Siguri Kombëtare dhe 
Agjencisë për Zbulim  

87.5 12.5 94 6 53 47

10.
Mbikëqyrje mbi Zbatimin e 
Masave për Ndjekjen e Komuni-
kimeve

87.5 12.5 100 0 62.5 37.5

11. Financa dhe Buxhet 75 25 67 33 77 23

12. Çështje Ekonomike 85 15 90 10 75 25

13. Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të 
Ujërave 90 10 75 25 74 26

14. Transport, Lidhje dhe Ekologji 65 35 75 25 79 21

15. Arsim, shkencë dhe sport 54 46 54 46 44 56

16. Kulturë 45 55 45 55 25 65

17. Shëndetësi 60 40 55 45 58 42

18. Punë dhe Politikë sociale 50 50 46 54 37.5 62.5

19. Vetëqeverisja Lokale 75 25 83 17 65 35

20. Mundësi të Barabarta të Burrave 
dhe Grave 25 75 15 85 11 89

21. Çështje të Rregullores dhe Mandatit 
- Imunitetit 75 25 81 19 93 7
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